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Des de Reus Esport i Lleure, el regidor Pep Cuerba 
ha realitzat l’entrega dels diplomes a tots els 
col·laboradors del parc per agrair que participin en 
aquesta edició i així poder fer un balanç de com 
han viscut l’experiència del Parc de Nadal.

Molts dels col·laboradors són repetidors i ja havien 
participat altres anys i n’hi ha d’altres que s’iniciaven 
aquest 2019, segur que els que ho han viscut per 
primera vegada no oblidaran mai els somriures 
i la il·lusió dels nens i nenes que ens han visitat i 
esperem tornar-los a tenir per aquí en la pròxima 
edició.

Moltíssimes gràcies!

ENTREGA DE DIPLOMES 
ALS COL·LABORADORS



GUANYADORS/ES 
GIMCANA
8 RESTAURANT!

Després de molts dies de competicions i 
classificacions, avui per fi hem celebrat la final, 
ha estat una competició molt lluitada i fins últim 
moment hem tingut la incertesa de qui serien els 
guanyadors finals.

Volem agrair-vos a tots/es la vostra participació 
i donar l’enhorabona als guanyadors finals de la 
competició!

Saltar, girar torretes, zig-zags, hockey, bicicleta 
... Tot per un gran premi. Els primers classificats 
s’han emportat una bicicleta, els segons una diana 
electrònica i els tercers unes pales de bàdminton!

Les cares de felicitat dels guanyadors/es no tenien 
preu, i es que després d’aquesta lluitada i dura 
competició mereixien el seu premi per emportar-
se un record del parc per a tota la vida!

Enhorabona!

UN COTÓ DE SUCRE?
A la caseta dels dolços hem pogut gaudir de la 
màgia del cotó de sucre, només veure com el feien 
ja fèiem salivera!

També hem fet passar la gana amb Hot-dogs, 
hamburgueses, patates fregides o entrepans i per 
als més llaminers gofres i llaminadures!

A més a les taules que teníem al costat podíem 
descansar una mica després de realitzar les activitats 
del parc.

AVITUALLAMENTS 
D’AIGUA
Aigües de Reus va servir al Parc de Nadal amb 
punts d’avituallament d’aigua per poder realitzar les 
activitats que requerien rentar-se les mans com el 
berenar saludable o d’altres com rentar-se les dents 
a l’estand de la clínica dental alba.

L’aigua és un recurs molt important que hem de 
cuidar, cosa que ens van ensenyar molt bé a l’activitat  
Els carrers de l’aigua.
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Després d’aquests dies intensos, només volem agrair 
la feina de tots els col·laboradors i organitzadors que 
ho han fet possible i com no a tots els que ens heu 
vingut a visitar.

Hem ballat i jugat moltíssim tots plegats i de ben 
segur que això romandrà a la memòria de molts 
perquè el Parc de Nadal és una experiència única.

Estem molt contents per l’acollida que un any més ha 
tingut el Parc de Nadal de la nostra ciutat i esperem 
només que ho hàgiu viscut amb tanta intensitat com 
nosaltres i que pugueu emportar-vos un bon record.

Us esperem l’any vinent per continuar sumant 
experiències junts!

XURROS CALENTS PER 
PASSAR EL FRED
A la zona exterior del Parc de Nadal, hem pogut 
gaudir durant aquests dies de la xurreria on 
preparaven els xurros clàssics i també els xurros 
amb xocolata. El pla ideal per endolcir els dies de 
parc i recuperar energies per continuar amb els 
balls i els jocs.
Els heu tastat? Estaven boníssims!

EL GUARDA-ROBES
DEL PARC
El guarda-roba del Parc ens ha permès gaudir de 
totes les activitats sense portar pes extra a sobre i 
així tenir més energia per dur a terme tots els jocs 
que ens proposaven.
Que bé poder jugar i ballar sabent que algú se’n 
cuida de les nostres jaquetes fins que sortim.
Un cop més el guarda-roba ens ha permès gaudir 
sense límits a l’interior del recinte!

Pàgina 03
LA GASETA DEL PARC DE NADAL

ENS VEIEM A LA PRÒXIMA EDICIÓ!



PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Els patges del parc ens expliquen com estan vivint 
aquests dies abans de la nit de Reis.

Què és el que més us agrada del Parc?
Ens encanta que els nens vinguin a visitar-nos i ens 
expliquin els seus desitjos per a la nit de reis, també 
ens agrada quan ens expliquen que han sigut bons 
durant tot l’any.

Quin consell doneu als nens per una bona nit de 
reis? Sempre els diem que per ser bons hem de 
ser solidaris i portar-nos bé amb les persones que 
trobem al camí i han d’entendre que al món hi ha 
molts nens que necessiten joguines i que no sempre 
podem donar l’abast de tot el que ens demanen.

A més la nit de reis han de marxar a dormir aviat 
i deixar menjar i aigua per als nostres camells així 
podrem fer la nostra feina i repartir els regals per a 
tots sense passar gana i amb més rapidesa.

Us agradaria tornar al Parc el pròxim any?
Ens encantaria, segur que l’any que ve hem de 
rebre a molts nens i nenes que igual que aquest any 
estaran molt il·lusionats de visitar-nos.

Els esperem a totes al parc perquè ens portin les 
seves cartes!

EL MICRÒFON DEL PARC
M’encanta rebre a tots els nens i nenes del parc


