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El Parc de Nadal tanca portes amb una pluja de 
premis 
El Parc de Nadal de Reus ha tancat portes 
aquest dimecres al vespre amb la 
tradicional entrega de premis i sortejos. El 
regidor d’Esports de l’Ajuntament, Jordi 
Cervera i l’equip de Reus Esport i Lleure 
han estat els encarregats d’entregar i 
felicitar els millors concursants de les 
gimcanes organitzades durant els dies del 
Parc. D’altra banda, sota el nom “La 
solidaritat té premi” l’organització també ha 
donat a conèixer els guanyadors dels 
premis dels sortejos organitzats després 
que hagin participat en alguna de les 
activitats solidàries  d’enguany. 
 
Regidor d’Esports i l’organització del Parc 
de Nadal han volgut insistir en les bones 
sensacions despertades entre els assistents 
per la quantitat de sortejos i premis que 
s’han entregat en aquesta última jornada 
del Parc. Un reconeixement, segons han 
detallat, a totes aquelles persones que han 
volgut participar en les diferents activitats 
organitzades des de l’obertura del recinte 
el passat 27 de desembre. 
 
 

 
 



Suurrrffff, l’activitat estrella 

L’Associació Reusamba i el Ball de Diables han fet 
aquest dimecres a la tarda una cercavila per 
l’interior del Parc per animar a tots els assistents 
en l’últim dia de l’edició d’enguany. 
 
Si el que t’agrada són els ritmes, els tambors i la 
música i vols aprendre els ritmes brasilers o dels 
Diables de Reus no et pots perdre les activitats i 
els tallers que han organitzat.  

Cercavila dels Reusamba 
i del Ball de Diables 

Una de les activitats que més èxit ha tingut durant 
els dies del Parc de Nadal Reus 2016 ha estat la 
simulació d’una taula de surf: 
 
Qui ha dit que no es pot fer surf durant els dies de 
Nadal i sense mullar-te? Al Parc pots! Ara tens 
l’oportunitat de viure una gran experiència amb el 
nostre simulador de surf. Prepara’t per passar-t’ho 
en gran i moure’t per damunt del mar. Agafa’t fort i 
viure l’experiència de fer-ho com un autèntic 
professional. Els nostres monitors et donaran tots 
els consells i res, ja podràs fer surf tu sol com un 
autèntic professional i descobrir les millors platges 
de tota la Mediterrània. Agafa’t que comencem!! 

Anem al supermercat 

“El teu hipermercat” és l’activitat que un any 
més Carrefour ofereix als nens i nenes de 3 a 
6 anys. L’estand es converteix en una gran 
botiga amb tot tipus d’aliments. Un cop 
elegida la compra, hauràs de passar per caixa 
amb la moneda pròpia de l’hipermercat.  
 
Els petits ho passaran en gran fent la compra i 
aprenent a diferenciar la fruita, de la verdura, 
la carn i els dolços. A més, també han de 
reposar els productes a les prestatgeries 
corresponents. Tota una experiència!  



Maria Voltereta regala els últims somriures del Parc 2016 

La Maria Voltereta no s’ha volgut perdre l’últim dia 
del Parc de Nadal d’enguany. Com ja va passar fa 
uns dies, el seu espectacle infantil ha omplert de 
gom a gom els seients del Teatret del Parc. Nens i 
nenes han ballat, picat de mans i seguit les 
indicacions d’una de les “clowns” més importants a 
la ciutat.  
 
Les rialles amb les cares pintades dels infants ha 
estat la tònica d’un espectacle que no ha deixat 
indiferent a ningú. Petits i grans no s’han pogut 
resistir al sentit de l’humor i ritme de la Marieta!  
 
Una estona abans, els petits han tingut l’oportunitat 
de pintar-se la cara amb mil colors i formes 
diferents. 

Civisme i convivència al bus 

Preparat per coixer el ball de bastons i la dansa 
catalana? Els nostres monitors t’explicaran tots els 
passos i les posicions que has de seguir per no 
enganxar-te els dits i fer-ho com un autèntic bastoner 
o un dansaire. Si tens més de 3 anys, és el teu 
moment per aprendre-ho. Comencem? Les energíes del futur 

En quin tipus de vehicle sols anar a 
l’escola? Sabries enumerar altres tipus 
d’energia a banda del gasoil i la benzina? 
 
Després d’una petita xerrada amb els 
monitors i de seguir les seves indicacions 
amb el giracat podràs dirigir un vehicle que 
funciona amb energia elèctrica per 
l’interior d’un circuit.  
 
L’objectiu del taller és introduir els valors 
de reciclatge, eficiència energètica i 
sostenibilitat entre els joves.  
 

L’autobús s’ha convertit en una eina de transport 
indispensable per a molts veïns de la ciutat. Però 
ja estiguis a Reus o qualsevol altra localitat, hi ha 
tot un seguit de normes de civisme i convivència 
que cal que coneguis. Entre tots contribuïm a fer 
que el nostre viatge en autobús sigui una 
experiència més de convivència i respecte als 
altres passatgers.	



Coordina tots els teus 
sentits 

GRÀCIES A TOTS. Fins a l’any vinent! 

L’equip de Reus Esport i Lleure vol donar les 
gràcies a tots els assistents per participar 
act ivament de les d i ferents propostes 
organitzades durant els dies del Parc de Nadal. 
Així mateix, volem fer extensible aquest 
agraïment a totes les entitats, l’equip de monitors 
i el conjunt del personal que han treballat dia a 
dia perquè visitar el Parc fos una gran aventura. 
 
Us esperem a tots l’any vinent en què serà la 
gran aventura del Parc del Nadal 2017-2018. 
Preparats? 
 
GRÀCIES A TOTS. FINS A L’ANY 
VINENT!  

Preparat per fer uns quants exercicis i posar-hi 
tots els teus sentits? Òptiques Teixidó t’ha 
p repara t to t un c i r cu i t de p roves de 
psicomotricitat i coordinació. Estàs llest? 
 
La primera d’elles avaluarà els teus reflexos i tot 
seguit faràs una petita prova de bàsquet. La 
tercera de les proves és un joc de colors i figures 
geomètriques que has de seguir tot saltant. La 
resta dels reptes que hauràs de superar són 
diferents proves de memòria visual. Estàs 
concentrat? Doncs endavant, participa! 
 


