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El “Do it yourself” invaeix el Parc de Nadal 
El "Do it yourself” (DIY) reivindica l'art de 
fer les coses per un mateix. És una forma 
d'oci, cada cop més estesa, i no només 
perquè és una manera de fomentar 
l'estalvi, sinó perquè cada cop som més 
consc ien ts que és eco lòg i cament 
insostenible seguir amb el ritme de 
producció actual sense malmetre el nostre 
entorn. 
 
Tan si ja sou aficionats al DIY com si teniu 
ganes de conèixer en detall les últimes 
tècniques d’aquest corrent, féu una visita 
als espais del Parc de Nadal on justament 
es fa valdre aquest concepte amb la 
finalitat d’aprendre i millorar a partir de la 
mateixa experiència. Sí, tu també pots 
crear-ho! 
 
Al Parc de Nadal trobareu diferents estands 
on trobareu novetats i inspiració per 
perfeccionar les vostres creacions:  
 
Crea el teu propi veler amb ampolles de 
plàstic reciclades, pinta una pedra única,  
experimenta i combina amb paper i  

gots de plàstic per crear nous personatges. Tens tot 
un ampli ventall d’oportunitats al teu abast. També 
podràs confeccionar el teu propi vestit de paper, 
careta o penjolls. 
 
Demostra que ets “tot un manetes” i deixa amb la 
boca oberta als teus amics amb les teves creacions. 
Fes-ho tu mateix al Parc de Nadal. I recorda que si 
tens qualsevol dubte, els monitors del Parc 
t’ajudaran a perfeccionar totes les teves creacions. 
Demostres les teves habilitats? Ja ho saps: “Do it 
yourself”. 
 
 



El món de Kapla. 
Construeix el que t’agrada 

Si t’agrada el món de la construcció i fer 
figures imaginàries amb fusta, amb el taller 
Kapla tens l’oportunitat de fer realitat tot allò 
que has imaginat. 
 
Així, nens i nenes podran aixecar estructures 
de totes les mides i formes amb peces de 
fusta de pi. Si l’any passat les construccions 
estrella eren els ponts i aqüeductes, enguany 
deixa volar la teva imaginació i crea tot allò 
que et serveixi per navegar i conèixer els 
diferents espais de la Mediterrània: vaixells, 
carruatges, vehicles de tots tipus estan al teu 
abast a partir d’aquest dimarts a la tarda. 
Viatja, gaudeix, coneix… La Mediterrània i tota 
la seva cultura al teu abast. 

Jocs de rol, quin 
personatge vols ser? 
Si el que t’agrada de veritat és l’estratègia i 
jugar a crear personatges imaginaris amb 
poders, has de venir a l’estand de l’Associació 
de jugadors de rol de Reus. Uneix-te a la seva 
aventura i aprèn dels professionals del sector 
del rol. 
 
Decidiu el joc, elegiu els personatges i els 
poders que tindreu. Desconnecteu de la 
realitat per viure durant una estona a un joc 
imaginari on tot és possible.   
 
 
 

De càmping per una estona 

T’agraden els inflables? Doncs el càmping 
Serra de Prades t’ofereix la possibilitat de 
saltar tant com vulguis per l’interior d’una 
casa inflable. Entra amb els teus amics i 
passa-t’ho d’allò més bé. 
 
Recorda també de fer-te una foto i compartir-
la amb els teus amics a través de les xarxes 
socials. El resort Serra de Prades té desenes 
d’activitats durant l’any. Vols participar-hi amb 
els teus amics i familiars? Apunta’t i salta amb 
ells! 



Descobreix els elements festius de la ciutat 
Vols veure com són els elements festius de Reus? T’agradaria tocar-los i veure’ls de molt aprop? 
Doncs al Parc de Nadal hi trobaràs el Basilisc Petit, la Víbria de Reus, el Lleó i altres elements del 
seguici festiu de la nostra ciutat.  
 
Entra als seus espais i acoloreix avui mateix el teu element festiu com més t’agradi. No te n’oblidis i 
fes-te un ‘selfie’ també amb ells. Consulta el calendari d’activitats paral·leles i tingues anotat els dies 
que fan cercavila per l’interior del Parc de Nadal.   

Jugues al tennis? 
Si t’agrada el tennis i vols practicar durant una 
estona amb els teus amics o inclús 
t’atreveixes a fer-ho amb els monitors, pots 
passar per l’espai del Club de Tennis 
Monterols i demostrar les teves habilitats amb 
la raqueta. 
 
Demostra tot el que saps i sigues el nou 
número 1 del tennis de casa nostra! 
 
 

Pica de bastons i balla! 
Preparat per conèixer el ball de bastons i la dansa 
catalana? Els nostres monitors t’explicaran tots els 
passos i les posicions que has de seguir per no 
enganxar-te els dits i fer-ho com un autèntic bastoner 
o un dansaire. Si tens més de 3 anys, és el teu 
moment per aprendre-ho. Comencem? 

De càmping per una estona 



Educació i oci en un mateix espai 

T’imagines un espai on educació, aprenentatge 
i oci encaixin a la perfecció? Doncs a l’estand  
‘The New Kids Club’ trobaràs el que necessites. 
Si tens entre 3 i 12 anys i vols passar una bona 
estona entra al nostre espai per aprendre 
anglès, fer retallables i també les activitats 
vacacionals. 
 
Amb els nostres monitors passaràs una molt 
bona estona al mateix temps que aprens. 
Combinació màgica. Tan sols faltes tu! 

L’altra cara del Parc 

Avui compartim amb vosaltres l’altra 
cara del Parc. Gràcies a la seva tasca el 
Parc de Nadal funciona com un 
perfecte engranatge. Des d’aquest 
espai el nostre més sentit agraïment a 
tots els professionals que ens ajuden 
perquè tot estigui en perfectes 
condicions.  
 
De tot cor, gràcies a les professionals  
que estan a taquilles, manteniment, 
els monitors, controladors d’accés, els 
cambrers del bar i els professionals de 
la neteja. GRÀCIES PER LA FEINA I EL  
VOSTRE COMPROMÍS AMB EL PARC 
DE NADAL 2016.  


