
Nº 5 / 31 de desembre de 2019

UNA GIMCAMA MOLT 
ESPECIAL
El restaurant 8 Peixateries ha portat al Parc Nadal 
2019 una gimcana molt especial on els nens i 
nenes fins a 13 anys tenien opció de participar 
i guanyar grans premis amb classificacions per 
categories. 
 
Es tracta de finalitzar un recorregut d’obstacles 
en el menor temps possible, intentant completar-
lo sense errors, ja que hi ha penalitzacions que 
descompten. El recorregut consta en saltar 
obstacles, girar torretes, ziga-zaga i gol amb 
hockey, 100 m en bicicleta, encertar la pilota, 
bottle flip challenge i tocar la campana final. 
Un circuit molt divertit i emocionant que ningú 
s’hauria de perdre!

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA
Els nens i nenes que participin en la gimcana 
i aconsegueixin classificar-se en la seva 
categoria podran participar a la final on el 
primer guanyador s’emportarà una bicicleta, 
el segon classificat una diana electrònica i el 3r 
un joc de pales de bàdminton. 

No perdeu l’oportunitat de ser un dels 
campions i participeu en la Gimcana del 
Restaurant 8 Peixateries!
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PETITS GRANS ARTISTES
El centre de ball D’idansa ha portat al Parc de 
Nadal d’aquest any el taller “Som grans artistes”. 

El taller es divideix en dues parts, en primer lloc els 
participants del taller, pinten una làmina de Degas, 
un pintor Francès, on es representa a Roseta Mauri, la 
ballarina més famosa de Reus que va celebrar el seu 
150 aniversari al 2019. En segon lloc els nens i nenes 
poden coneixer la dansa fent un taller d’iniciació 
ficant-se la indumentària de la dansa clàssica. 

A més cada dia de 19 a 20 h realitzen masterclass 
de diferents disciplines com el contemporani, el 
hipi hop, el jazz o el funky amb places limitades 
per mostrar la varietat d’estils que ofereix l’escola. 

La dansa és ideal per expressar-nos i moure’ns 
d’una forma espontània i lliure tot seguint unes 
bases. Si voleu conèixer una mica més sobre la 
dansa clàssica i passar una bona estona ballant i 
aprenent, no dubteu en apropar-vos a l’estand!

CREANT I CONSTRUINT
Crear i construir, són dues paraules que ens haurien 
d’ensenyar a tots de ben petits. Per això aquest 
any al Parc de Nadal, de la mà de Kapla, Regidoria 
d’esports ha arribat el taller “Crea i construeix” 
on els nens i nenes poden desenvolupar la seva 
creativitat i somiar en crear i construir.
Amb l’ajuda de monitors, arribat a construir la torre 
de pisa, la torre Eiffel i inclús una via de tren sobre 
un pont!

EL MINI TENNIS I EL MINI 
PÀDEL TRIOMFEN!
Que sigui mini, no vol dir que sigui més fàcil. De 
fet els nens i nenes del parc estan demostrant tenir 
moltíssima agilitat i reflexos! 

Només cal veure com juguen a les mini pistes que 
ha portat el Club de Tennis Monterols. Ja hi heu 
jugat vosaltres? 
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Fent honor a la temàtica del Parc de Nadal d’aquest 

any, l’associació Supera’t de persones amb TEA, 

ha portat el taller Esport + Dansa = Integració, per 

donar visibilitat a aquesta afecció. 

Les persones amb TEA poden tenir dificultats per a 

comprendre i desembolicar-se en situacions socials 

que impliquen relacions amb altres persones, fet 

que molts nens desconeixen i que poden aprendre 

realitzant aquest taller.

Els nens i nenes tenien l’oportunitat de realitzar 

diverses activitats amb l’ús de pictogrames 

relacionats amb l’esport i amb la dansa, que ells 

mateixos retallaven a l’inici del taller, composant 

més tard frases o consecucions d’accions.

VOLS BALLAR 
AMB MI?
Tria entre un dels 6 estils de ball que ofereixen; 
contemporani, folk, saló... En aquesta activitat a 
més podràs vestir-te com cal segons l’especialitat 
que escullis. 

Aquesta activitat fa honor també a la Roseta Mauri 
i per això tots els participants s’enduran un imant!

UN ESPORT MOLT 
ESPECIAL
Quan sentim a parlar de Rugby pot ser que en algun 
moment ens doni cert respecte, però la realitat és 
que és un esport molt divertit, que requereix molta 
concentració i joc en equip. El club Reus Rugby 
ens ha presentat aquest esport i tots els nens han 
quedat fascinats! Han après tècniques com: percudir, 
aplacar o el touch.
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PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Avui hem conegut la Sara i la Sònia, mares de dues 
nenes que fa anys que visiten el Parc. 

Us ha agradat aquesta edició del Parc de Nadal? 
Sí, la veritat és que és força diferent de l’any passat 
però té molt de joc unir l’esport i la dansa i ho trobo 
entretingut. 

Quins han estat de moment els jocs o activitats 
que més han triomfat? Per a les nostres nenes sens 
dubte els treballs manuals. També els ha agradat 
molt una activitat que consistia a preparar una llesca 
saludable, i la dels jocs de rol. Ja fa tres anys que 
venen i pinten una figureta que després s’emporten 
a casa! 

Quines diferències heu pogut trobar respecte 
a altres anys? Una cosa que ens ha agradat molt 
ha estat el fet que els pares i mares poguéssim 
intervenir en les activitats i interactuar amb els nens. 
Ens ho hem passat de meravella! 

Tornaràs al Parc de Nadal l’any que ve? Segur 
que sí... Sempre hem de reservar una tarda sencera 
per venir i explorar nous reptes. Al final tots acabem 
passant una bona estona!

EL MICRÒFON DEL PARC
Sempre venim més d’un dia, perquè ens agrada molt


