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ESPORTIVITAT I JOC EN 
EQUIP AL 3X3
El Parc de Nadal és un espai on conflueixen moltes 
activitats, creatives, culturals, didàctiques,  musicals 
i esportives. El 3x3 al Parc és un clàssic, en aquesta 
ocasió la Fundació Futbol Base Reus ha estat 
l’encarregada de donar-li forma i als nens els hi 
encanta! 

El 3x3 sempre és sinònim d’emoció, esportivitat i 
sobretot joc en equip!

Si tens entre 4 i 12 anys podràs jugar a futbol i 
compartir els valors de la Fundació:  Humilitat, 
Esforç, respecte i treball en equip.

DESITJANT SORT ALS 
JUGADORS 
L’Alcalde de Reus, Carles Pellicer i el regidor 
d’esports i lleure, Josep Cuerba, no van perdre 
l’oportunitat de fotografiar-se al costat dels 
monitors i alguns nens que es disposaven a 
jugar un 3x3. 

Esperem que la seva visita hagi donat molta 
sort als jugadors i que hagi estat un partit 
ple de gols, bones jugades i moments per a 
recordar! 

La foto final ha quedat ben maca!
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CAP NEN SENSE 
JOGUINA
Cap Nen Sense Joguina ha traspassat fronteres i ha 
arribat també al Parc de Nadal d’aquest any, de la 
mà de cadena Ser Catalunya. Demostrant així que 
el Parc no només és un espai de diversió sinó que a 
més és un espai per a compartir i conscienciar des 
de ben petits a la canalla de la importància de la 
solidaritat. 

A la paradeta de Cap Nen Sense Joguina, els més 
petits tenen la possibilitat de desenvolupar tota 
la seva creativitat fent dibuixos, jugant a jocs amb 
altres nens i compartint moments amb les monitores 
i la resta de companys de joc. 

Durant els dies del Parc els pares i mares o nens 
que vulguin portar la seva joguina per la recollida 
col·laboraran perquè aquest any els nens puguin 
gaudir de la il·lusió i la màgia de la nit de reis 
independentment de la seva situació. 

No us sembla una molt bona iniciativa?

ELS JOCS DE TOTA LA 
VIDA
Als Jocs tradicionals podrem trobar una gran 
varietat de jocs per descobrir; Kendama, 
dòmino gegant, bitlles, baldufes, els esquirols, 
el parxís, el solitari... Aprendrem també a jugar 
a jocs no tan coneguts com la torre de Hanoi o 
el caroom! Quin et crida més l’atenció?

ELS MÉS PETITS TAMBÉ 
DOMINEN LA BICICLETA
Els més petits del Parc de Nadal no se’n perden 
ni una! I aquest mini circuit de bicicletes realitzat 
per Rellsa n’és la prova! La veritat és que és 
sorprenent veure l’equilibri i la psicomotricitat 
que demostren!
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No podia haver-hi un joc de paraules millor per a 
l’activitat “Armats de jocs”. 

Els nens han tingut l’oportunitat de pintar un 
“memor” amb motius i nombres romans i jugar 
amb els monitors alhora que es disfressaven amb 

armadures i cascs de gladiadors i posaven per a 
fer-se una foto que quedarà per al record! Si voleu 
gaudir d’una estona entretinguda i sentir-vos com 
autèntics gladiadors, aquest és el vostre lloc. 

A més podreu aprendre els nombres romans jugant!

MENJAR BÉ TAMBÉ ÉS 
DIVERTIT
El centre de Salut pública estat l’encarregat de 
presentar-nos el taller “Al Parc mengem bé”, on 
nens i nenes han pogut aprendre de la manera més 
divertida els beneficis de menjar sa i la importància 
de dur una dieta equilibrada i saludable.

Una activitat molt important per la salut!

AUTÈNTICS JUGADORS
DE FUTBOL AMERICÀ I 
CHEERLEADERS
El Club futbol americà imperials de reus, ens porta 
aquest any una activitat perquè tots els nens i 
nenes coneguin el món del futbol americà i les 
cheerleaders en primera persona. A través de jocs 
variats aconseguiran tècnica i agilitat.
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JUGAR COM AUTÈNTICS GLADIADORS



PATROCINADORS I COL·LABORADORS

L’Eva té 6 anys i ens ha volgut explicar com ha estat 
la seva experiència al Parc de Nadal d’aquest any. 
Mireu que ens diu!

Per què t’agrada el Parc de Nadal? M’agrada 
perquè són vacances i puc venir a jugar amb el meu 
germà i fer moltes coses, a més hem berenat xurros 
amb xocolata, que a mi m’agrada molt.

Quina és l’activitat que més t’ha agradat de 
moment? El que més m’agrada és pintar-me la cara 
a un lloc on hi ha unes noies que et maquillen i et 
fiquen com la “Ladybug”, que és una super heroïna.

Has pogut fer totes les activitats que volies? 
Acabem d’arribar, però la mama ja m’ha dit que 
si no vindrem demà una altra vegada, perquè és 
diumenge i el papa no treballa i ell també vol venir, 
perquè l’any passat va venir i li vaig regalar un dibuix 
amb plastilina.

Ja li has donat la carta al patge reial?  No, perquè 
a nosaltres ens la recullen a casa, però l’Abril (la seva 
germana) ha anat i li ha dit que ens hem portat molt 
bé i que no s’oblidi de passar per casa.

EL MICRÒFON DEL PARC
A mi el que més m’agrada és pintar i fer regals als pares


