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QUEDA INAUGURAT EL
PARC DE NADAL 2019!
Després de setmanes intenses de preparatius, el
Parc de Nadal ha obert les seves portes, i ho fa ple
d’il·lusió, creativitat i molta diversió per a tota la
canalla.
L’acte inaugural ha estat presidit per l’alcalde de
Reus, Carles Pellicer i pel regidor d’esports Josep
Cuerva. Des de l’organització volem agrair un cop
més a tots els col·laboradors i patrocinadors, que

Ballet per
benvinguda

donar

la

Avanç de l’acte inaugural, que s’ha realitzat dins
el Teatret del Parc de Nadal, la coordinadora de
danses tradicionals i un grup de joves ballarins,
ens han entusiasmat amb dues actuacions de
ballet, una que precedia el discurs i un altre en
finalitzar-lo.

formen part d’aquest projecte fent-lo possible.
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SALTA I BOTA AMB
CÀMPING SERRA DE
PRADES
Preparats?

Llestos?

A

saltar!

Tombarelles, salts i rialles que han estat
possibles gràcies a l’inflable que han portat
Càmping Serra de Prades al Parc de Nadal 2019.
Els nens estaven encantats! La cua ha estat
visible de primera a última hora. Al finalitzar
el dia encara hi havia nens amb energia
com per pujar-hi de nou! Sens dubte una
activitat molt divertida, que els nens han
rebut amb salts d’alegria, mai millor dit!

DIBUIXANT SOMRIURES

CREATIVITAT IL·LIMITADA

El maquillatge creatiu realitzat per AAVV Sant
Jordi, ha entusiasmat a petits i grans!

L’Oca de l’albada, de la mà de l’esplai l’albada
ha permès als més petits deixar anar tota la
creativitat.

El parc de Nadal ha tardat poc més d’una hora
en omplir-se de color gràcies als maquillatges
dels menuts. Des de princeses, Spiderman
a diferents antifaços, sens dubte la feina de
les maquilladores ha dibuixat a tots un gran
somriure.
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A més, els nens tenien la possibilitat de jugar
al joc de l’Oca d’una forma diferent de la que
estem acostumats. Amb preguntes divertides
i reptes molt emocionants, tots ho han passat
pipa!

BASTONER PER UN DIA
Aquest any al parc podrem veure moltes activitats

Una activitat cultural, alhora que divertida, i didàctica

destinades a la dansa, una d’elles és la que ofereix

que sens dubte requereix molt bona coordinació i

l’Orfeó Reusenc, en la qual s’ensenya als nens a fer

sentit del ritme si no volem rebre una bastonada!

de bastoner per un dia.

DENTS BEN NETES
No hi ha res millor que aprendre passant-ho bé!
Això és el que han aconseguit a clínica Alba amb el
taller d’higiene dental que ha ideat perquè els més
petits prenguin consciència de la importància de
tenir cura de la boca.

VISCA EL BALL I LA
FESTA MAJOR!
Al mateix Teatret del Parc de Nadal, es realitza
el taller de balls de festa major, de la mà de la
Coordinadora de danses tradicionals. Una bona
manera d’introduir als més petits l’interès per la
dansa i la nostra cultura.
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EL MICRÒFON DEL PARC

Sempre venim més d’un dia, perquè m’agrada molt

Avui hem parlat amb en Miquel. Té 8 anys i ja fa
molts Nadals que gaudeix del Parc. Mireu que ens
diu!
Per què t’agrada el Parc de Nadal? M’agrada
perquè vinc amb els meus cosins i els meus amics i
podem jugar al futbol, provar el rugbi, o cuinar.

Tornaràs al Parc de Nadal l’any que ve? A mi
m’agrada molt venir i sempre venim més d’un dia,
perquè m’agrada molt i a més tinc vacances al cole.
Crec que sempre vindrem, perquè els meus pares
sempre em porten i també venen els meus tiets i la
meva àvia.

Quina és l’activitat que més t’ha agradat de
moment? La que més m’agrada és la de futbol,
perquè jo faig futbol a l’escola i amb els meus cosins,
com anem a col·legis diferents no podem fer partits
amb un camp junts, i aquí és més divertit perquè és
un camp petit i resulta més emocionant.
Has pogut fer totes les activitats que volies?
Hem estat gairebé tota l’estona al 3x3 de futbol,
que és la que més ens agrada, després hem anat
a berenar una mica i descansar. També hem provat
el Rugby i les bicicletes, que també és molt guai
perquè és com una ciutat.

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

