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FINS LA PROPERA!
Donem per finalitzat el Parc de Nadal 2019 i no
ho volem fer sense donar les gràcies a totes les
persones, tant petits com grans, que heu fet
possible aquests dies de diversió, bon ambient i
moltíssima alegria. Organitzar esdeveniments com
aquest és tot un luxe després de veure la gran
acollida que han tingut.
Hem rigut, hem cantat, hem ballat, hem dibuixat i
ens hem divertit junts durant molts dies i n’estem
molt orgullosos.
Per últim, ens agradaria agrair la col·laboració
de tots els organitzadors perquè res hauria estat
possible sense vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots
i fins l’any que ve!

SORTEIG DE LA
FUNDACIÓ NOELIA
Per acabar com cal el Parc de Nadal, les diverses
entitats han organitzat sortejos per a tots els
participants que han passat per aquí durant aquests
dies. La Fundació Noelia ha sortejat 2 nits als
Apartaments La Solana i 2 dies d’esquí per a dues
persones a Boí Taüll entre totes aquelles persones
que han portat taps de plàstic a l’estand del Parc.
Tots els taps recollits han anat en favor dels nens que
pateixen distròfia muscular congènita per dèficit de
col·lagen VI. Enhorabona al guanyador, que ha estat
el número 102.

POSEM-NOS EN FORMA!
La Gimcana Lizarran també ha fet el seu propi
sorteig juntament amb els jugadors d’hoquei del
Reus Deportiu que, abans de repartir els premis,
han posat a prova les seves habilitats en la gimcana.
Ha estat molt divertit veure com els jugadors
professionals passaven totes les proves mentre els
nens els animaven! Un cop feta l’última gimcana,
s’han passat a repartir els premis als millors
classificats de les diverses categories. Enhorabona
campions!

GUANYADOR D’UNA
PILOTA DE BÀSQUET

ET VENEN DE GUST UNS
XURROS?

L’estand del Reus Ciutat del Bàsquet Català també ha
volgut premiar amb una pilota de bàsquet Spalding
als participants del seu sorteig! Des d’aquí donem
l’enhorabona al número 112! Ja pots començar
a practicar per treure el jugador de bàsquet que
portes a dins.

No hi ha res millor per fer passar el fred que uns
deliciosos xurros, tot un èxit entre els nens. I no
només els xurros, les patates i les crispetes també
han triomfat durant la tarda.
És un encert segur si vols endolcir una tarda amb els
teus fills, no creus?

GAUDINT DEL PARC
SENSE PREOCUPACIONS

A QUI LI AMARGA UN
DOLÇ?

Fer esport fa venir calor i no hi ha res com deixar
tot el que ens fa nosa al Guarda-roba del Parc de
Nadal. Sense jaquetes totes les proves es fan molt
millor oi?
En aquest espai, només havien de deixar les seves
pertinences i començar a gaudir del parc sense
preocupacions.
Els nostres organitzadors han fet una feina
espectacular durant aquests dies i volem dedicar-los
un espai per agrair la seva tasca. Gràcies a vosaltres,
tots els assistents s’han sentit com a casa!

Aquesta oloreta que caracteritza el Parc de Nadal
té un protagonista i és l’estand de llaminadures.
Els núvols de sucre han estat tot un èxit entre els
assistents i les patates fregides també han estat una
de les temptacions més sol·licitades.
Els nens han pogut gaudir de tota mena de productes
durant l’estada al Parc i cal dir que els grans també
han tret el nen que porten a dins tastant alguna de
les seves llaminadures.

PREN-TE UN DESCANS
AL BAR DEL PARC

ART MURAL AL PARC

La cafeteria s’omple de gom a gom durant tota la
tarda al Parc de Nadal. És un espai perfecte per
descansar i relaxar-se després de passar hores de
peu gaudint de totes les activitats que et proposem.
Tant grans com petits han pogut fer un break i
recuperar forces per acabar la tarda amb energia.

Per fi, hem pogut gaudir del gran mural Reus Ciutat
del Bàsquet Català 2019 realitzat per l’artista Trifon.
L’obra d’art ha estat espectacular i protagonitzada
per un gran nombre d’entitats reusenques com:
La Salle Reus, el Consell Esportiu del Baix Camp,
l’Escola Puigcerver, el Col·legi Pare Manyanet,
l’Atletisme Reus Ploms, el Reus Deportiu i l’Escola
Joan Rebull. Enhorabona per la gran obra d’art!

EL MICRÒFON DEL PARC

ENTREVISTA AL REGIDOR D’ESPORTS, JORDI CERVERA
Avui hem parlat amb el regidor d’Esports de
l’Ajuntament de Reus, Jordi Cervera, que ens ha
fet una valoració molt positiva de l’acollida que
ha tingut el parc, que ha augmentat l’assistència
respecte l’any passat.
Quina valoració en fa del Parc de Nadal 2019?
Estem molt contents perquè hem aconseguit
superar l’assistència de l’any passat. Aquest any
volíem incentivar la creativitat en tots els estands i
ha estat tot un èxit rotund. Vull agrair la col·laboració
i participació de tots els organitzadors que ho han
fet possible
Quines novetats hi havien respecte l’any passat?
L’estand de Reus Ciutat del Bàsquet Català n’ha
estat una d’elles. Podem dir que ha tingut molt bona
acollida, ja que més de 400 nens han pogut pintar la
seva samarreta.
També ha estat divertit gaudir de nens cantant al
#ReusTalent o passant les proves de la Gimcana.

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

