
El Parc de Nadal ha obert avui les seves portes que 
donen el tret de sortida a vuit dies plens de diversió, 
aprenentatge, valors i esport.

L’acte inaugural ha estat presidit per l’alcalde de Reus, 
Carles Pellicer, pel Regidor d’Esports de l’Ajuntament de 
Reus, Jordi Cervera i pel director de l’Escola de Cinema 
de Reus, Daniel Villanueva.

Per què un parc de pel·lícula? Perquè durant l’any 2017,
en la nostra ciutat ha tingut especial protagonisme la 
nominació del curtmetratge “Timecode” als Premis 
Oscar de Hollywood, curtmetratge produït per l’Escola 
de Cinema de Reus. Perquè Reus és una ciutat 
esportiva, cultural i de CINEMA!

Des de l’Ajuntament de Reus, valoren molt positivament 
la tasca realitzada per totes les persones i entitats que, 
un any més, fan possible fer del Parc de Nadal un 
referent en el territori on petits i grans gaudeixen d’activi-
tats lúdiques i d’aprenentage.

És podrà gaudir del Parc de Nadal fins al 4 de gener en 
horari de 15 a 21 h. Excepte el diumenge, 31 de desem-
bre que tancarà les seves portes a les 20 h i dilluns, 1 de 
gener que romandrà tancat tot el dia.

Gràcies a tots els col·laboradors i patrocinadors que fan 
possible que un any més el Parc de Nadal sigui tota una 
festa familiar.
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TRET DE SORTIDA A VUIT DIES PLENS DE DIVERSIÓ



INSPIRA LA TEVA
CREATIVITAT

MILLORA EL CANVI 
CLIMÀTIC

ET SENTIRÀS UNA
ESTRELLA!

La tècnica DIY pren protagonisme i converteix a tothom 
que hi vol participar en veritables artistes. Si vols apren-
dre a fer claquetes de cinema, rodets de pel·lícula, 
ulleres 3D o altres manualitats plenes d’enginy, t’encan-
tarà la secció de tallers DIY del Parc de Nadal.

Una tècnica cada vegada més estesa que ajuda a 
despertar la creativitat utilitzant elements i productes 
que tenim molt l’abast. 

Aprendràs a estalviar diners, a entretenir-te i aprendre 
mentre et diverteixes fent les teves pròpies creacions. A 
partir d’ara ja no et cal comprar regals quan tinguis un 
aniversari, amb les teves mans podràs fer tantes coses 
com siguis capaç d’imaginar.

Demostra les teves habilitats aprenent a fer coses 
realment originals i recorda que els monitors del parc 
estan per ajudar-te en tot allò que necessitis.

DO IT YOURSELF i deixa bocabadats als teus amics!

Descobreix de quina manera pots contribuir a millorar el 
canvi climàtic. Una activitat plena de bones pràctiques 
per aprendre mesures d’estalvi energètic i per reduir la 
contaminació. L’activitat es desenvolupa damunt d’una 
mena de monocicle elèctric molt divertit on bona part de 
l’activitat també es concentra en mantenir l’equilibri.
Si voleu riure, estem segurs que amb aquesta activitat 
ho teniu assegurat. 

Vols un maquillatge de pel·lícula? Demana als monitors 
que et pintin la cara de la manera més original que 
t’hagis imaginat. Vols ser un lleó? Un ratolí? Una prince-
sa? Tot el que vulguis ser, ho pots ser perquè tu ets 
l’estrella!
Ah, i no oblidis passar per la passarel·la com una verita-
ble actriu de Hollywood. Fes-te una foto i comparteix-la 
per a que tothom vegi com t’ha quedat!



PETITS
PERIODISTES

TITELLES AL
TEATRET DEL PARC

CINEMA 3D AMB 
ÒPTICA TEIXIDÓ
Òptica Teixidó ens sorprèn en aquesta edició amb un 
cinema 3D que no et deixarà indiferent.
Fes córrer la cortina i submergeix-te en un altre món. A 
més a més, abans d'entrar al Cinema 3D podeu pintar 
dibuixos ben diversos que us encantaran.

Una activitat que barreja tecnologia i cinema per fer un 
còctel de sensacions únic.

DIVERSIÓ A LA
GIMCANA LIZARRAN
Si t’agraden els reptes i les proves, això és per a tu.
Atreveix-te a superar totes les proves de manera correc-
ta i amb la major rapidesa.

Si encara no has participat en l’activitat, et donem alguns 
consells per entrenar-te abans de venir: fes uns quants 
salts a peu coix, pràctica un “ziga-zaga” amb una pilota i 
un pal d’hoquei o prova de marcar un gol a un porter 
gegant. 

A casa sempre et diuen que no calles ni a sota de 
l’aigua? T’encanta fer preguntes a la gent i sempre estar 
assabenta’t de tot? Tens una cita imprescindible al Parc 
de Nadal.
Agafa el micròfon de Canal Reus TV i et sentiràs com un 
veritable reporter. Vine amb els teus amics i amigues, 
agafa el micròfon i fes-li totes aquelles preguntes que 
sempre li has volgut fer.

El Teatret del Parc arriba carregat de sorpreses. El 
primer dia em pogut gaudir d’un espectacle de titelles 
que ha fet omplir els seients de gom a gom.

Consulta cada dia les activitats programades al Teatret, 
agafa lloc i no et perdis cap espectacle. Aventures i 
contes que et transportaran a altres llocs del món on tot 
és possible. 



LA TEVA SOLIDARITAT TÉ PREMI
Amb la teva aportació de taps solidaris, Esquiades.com sorteja 2 dues nits als apartaments La Solana de Boí Taüll en 
règim d’allotjament i esmorzar + dos dies d’esquí per a dues persones a Boí Taüll. El sorteig es realitzarà el dijous, 4 de 
gener de 2018 a les 20 h al Parc de Nadal.
El vostre gest solidari ajudes a la investigació de la Distròfia Muscular Congènita per dèficit de col·lagen VI.


