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UN AMIC DE QUATRE 
POTES
El Col·legi de Veterinaris de Tarragona ha portat 
al Parc de Nadal 2019 la campanya, “Estimar-lo és 
cuidar-lo”, adreçada a tots els nens i nenes perquè 
aprenguin la responsabilitat en la cura de les 
mascotes. 

Durant el taller, els nens i nenes creen un comecocos 
i aprenen com saludar un gos i com interpretar 
les seves expressions tot relacionant-les amb els 
sentiments humans a través d’un joc. També tindran 
l’oportunitat d’operar un animal malalt de la panxa, 
fer la comprovació del microxip o rescatar una colònia 
de gats de peluix ficant-los en transporti i tapant-los 
amb la manta per portar-los a un lloc segur. 

Finalment se’ls entrega un llibre educatiu.

BALL, JOC I MOLTES 
COSES MÉS!
Tot i que aquest any el Parc de Nadal ha volgut 
centrar la seva temàtica en el ball i el joc, és 
cert que també s’ha donat molta presència 
a altres inquietuds importants, com ho són 
l’alimentació saludable, el respecte i cura 
animal, la convivència, el descobriment o 
valors com compartir amb altres nens i nenes, 
espais i activitats. 

Una experiència molt positiva carregada d’un 
bon rerefons a través del joc
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LA BOGERIA DELS KARTS

El somni de molts nens i nenes és poder 
conduir de debò, i al circuit que s’ha preparat a 
l’exterior del Parc de Nadal s’ha fet realitat. Nens 
i nenes d’arreu, feien cua als Karts de Rutacs 
S.L i la veritat és que van gaudir-ho moltíssim! 

Els menuts van demostrar que el volant 
tampoc se’ls hi resisteix! Al principi els joves 
conductors anaven amb certa prudència, però 
al minut ja van començar a deixar-se anar. 

Una activitat pensada per als més 
atrevits on podran gaudir d’una manera 
segura d’un circuit molt entretingut i on 
podran competir amb altres participants. 

Una activitat divertida que no us podeu perdre, 
l’oportunitat de sentir-nos conductors per un dia!

TRANSITA AMB 
SEGURETAT
L’educació viària és un bàsic, per això al Parc de 
Nadal no podia faltar el “Transita amb seguretat” 
del servei català de trànsit. 

La canalla va tenir l’oportunitat de transitar amb 
la bicicleta per un circuit on devien respectar els 
senyals de trànsit i ser cívics. 

Divertit, didàctic i molt emocionant!

CISTELLES DE BASQUET
Els apassionats dels recreatius també tenen el seu 
espai al Parc de Nadal. 

A part del futbolí  i taules d’Air Hockey, l’espai 
recreatiu compta amb un parell de cistelles de 
bàsquet amb les que els nens poden competir per 
obtenir la màxima puntuació.

Recreatius adaptats als més petits i relacionats amb 
l’esport. No us ho perdeu!
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Si hi ha quelcom que identifiqui la ciutat de Reus, 
segur que té a veure amb els castells, per això al Parc 
de Nadal d’aquest any, no hi han pogut faltar.
 
La colla castellera Xiquets de Reus, ha portat una 
activitat molt divertida, cultural i emocionant. 
L’activitat ha permès als nens i nenes introduir-se 

dins el món dels castells fent d’enxaneta. 
Els monitors ensenyaven als nens a escalar fins a dalt 
del castell, a coronar-lo i altres temes bàsics del món 
dels castellers. 

Una activitat per confiar en ells mateixos i introduir-
se en el món dels castells.

AUTÈNTICS KARATEKES
L’associació Do trinidad de Karate està realitzant 
classes d’iniciació al Karate a tots els nens i nenes que 
senten curiositat per aquesta modalitat d’art marcial. 

Una oportunitat única per conèixer aquest 
esport d’origen Japonès practicat avui en 
dia arreu del món i descobrir nous horitzons. 

Vesteix-te com un autèntic Karateka i a donar-ho tot! 

LA MAQUINA DE BALLAR
A l’estand de l’Associació infantil i juvenil Irassahai, 
podreu jugar a la clàssica maquina de ballar on 
després de col·locar-vos a les plataformes de 
ball, haureu de seguir el ritme de la música i les 
indicacions de la pantalla que està connectada a la 
plataforma a través d’un ordinador. 
Podreu gaudir de cançons de tota classe, però 
sobretot hi predominen cançons d’anime, típiques 
del Japó.
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PATROCINADORS I COL·LABORADORS

EL MICRÒFON DEL PARC
Acrobàcies i malabars com a eina educativa

Avui hem conegut la tasca dels Amics del Circ i hem 
gaudit de la seva dansa al teatret del Parc. 

Què és la Moixiganga? Som un projecte que fem 
servir el circ, l’equilibri, les acrobàcies i els malabars 
com a eina educativa. Un dels nostres projectes a 
estat recuperar una tradició popular molt antiga a 
Reus, la Moixiganga. És una mena de ball acrobàtic, 
que no es fa coreografiat amb passos de ball, sinó 
que consisteix a realitzar moviments d’equilibri, salts 
i acrobàcies. Ho vam recuperar l’any passat a les 
festes de Sant Pere i Santa Tecla i hem volgut portar-
lo també al parc.

Qui participa en la Moixiganga? Nois i noies que 
venen a les classes de teatre dins el projecte Reus 
Circ Social. És una activitat multicultural, tenim 
persones de diferents edats i nacionalitats, inclús 
gent sense família o irregulars, que formen part del 
projecte Llar de Joves Jonathan Daniels, un pis on 
estan vivint. I altres són nois i noies de Reus de tota 
la vida i que somien amb un món millor.

El Parc de Nadal és una bona plataforma per la 
Moixiganga? La veritat és que si, d’aquesta manera 
els nostres nois ajuden i estan al servei dels nens i 
nenes que ens visiten al nostre espai, i això és el 
que volem transmetre, l’esperit de servei i d’ajudar 
als més petits. A més al Teatret tenim l’oportunitat 
d’ensenyar el treball de tot l’any, que les figures 
estan ben treballades i poder oferir-les a la gent 
perquè passin una bona estona.


