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Tret de sortida al Parc de Nadal 2016-17
El Parc de Nadal de Reus ha obert portes aquest
dimarts al vespre. L’acte inaugural ha estat presidit
per l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i per bona
part dels regidors del consistori reusenc. El
president del Port de Tarragona, Josep Andreu, ha
estat l’encarregat de donar el tret de sortida oficial a
l’edició d’enguany.

més, fan possible el Parc de Nadal perquè grans i
petits gaudeixin d’activitats lúdiques i familiars durant
les vacances escolars. L’aposta municipal per fer del
Parc un espai familiar, d’oci actiu, lúdic i educatiu
compta amb la complicitat de les 44 entitats i
configuren un mosaic molt representatiu de la
societat civil de la ciutat.

Durant la seva intervenció ha posat en relleu les
bones relacions institucionals entre les dues
administracions i ha destacat el compormís de
l’entitat que presideix amb el conjunt del territori.

Els visitants podran gaudir del Parc de Nadal des
d’aquest dimarts i fins el pròxim dia 4 de gener, tot i
que el dia 1 de gener romandrà tancat. Grans i petits
poden gaudir del parc des de les 3 de la tarda i fins a
les 9 del vespre, excepte el dia 31 que tancarà portes
a les 8 de la tarda. Benvinguts a navegar!

D’altra banda, l’alcalde Pellicer ha valorat la tasca
feta per totes les persones i entitats que, un any

Kapla; creativitat en forma de fusta
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.

Els periodistes del futur
Has pensat mai com es fa un programa de
televisió? T’agradaria posar-te davant d’una
càmera? Doncs deixa la vergonya a casa i
atreveix-te a preguntar i conèixer com es
porten a terme els programes de televisió que
mires des de casa teva. Els companys de
Canal Reus TV et donaran tots els detalls. Pren
nota i fes les preguntes més curioses als teus
amics de l’escola i familiars Posa’t ben macu i
somriu a la càmera que en 3, 2, 1…
comencem!

De gran, Karateka
Els més petits de la casa tenen l’oportunitat
de conèixer de primera mà les bases del
karate amb l’Associació Do Trinidad de Karate.
Els monitors ensenyen diferents tècniques
bàsiques: defensa, atac amb puny i atac amb
patada. Durant els dies del Parc de Nadal no
deixis de passar per aquest espai per conèixer
tot el que sempre has volgut saber d’aquest
art marcial. Respectant les regles de l’esport,
fes combats amb els teus companys de classe
i ensenya tot el que saps.

Un mar de contes al Teatret del Parc
T’agraden els contes? Vols viure en forma de teatret els contes que sempre t’han explicat? Doncs ara
tens l’ocasió de fer-ho al nostre Teatret del Parc. Cada tarda podreu veure una representació i just
després, seguirem amb activitats perquè nens i pares passin una gran estona junts. No t’ho perdis!

Surfeja durant el Nadal!

Imperial per un dia

Qui ha dit que no es pot fer surf durant els
dies de Nadal i sense mullar-te? Al Parc pots!
Ara tens l’oportunitat de viure una gran
experiència amb el nostre simulador de surf.
Prepara’t per passar-t’ho en gran i moure’t per
damunt del mar. Agafa’t fort i viure
l’experiència de fer-ho com un autèntic
professional. Els nostres monitors et donaran
tots els consells i res, ja podràs fer surf tu sol
com un autèntic professional i descobrir les
millors platges de tota la Mediterrània. Agafa’t
que comencem!!

Si t’agrada el futbol americà i tens ganes de
sentir què se sent amb tot l’equipatge, no ho
dubtis i passa pel nostre espai i sigues un
Reus Imperial durant un dia.
Amb els nostres monitors i professionals
d’aquest esport faràs springs, zig-zag i fins i tot
un placatge. Un cop acabat el circuit et podràs
endur la teva pròpia xapa dels Imperials a
casa teva. Posa’t el casc i endavant!

Les dents, sempre perfectes
Tenir les dents netes és molt important per a tu. Evitaràs
molts problemes. Per aquest motiu, La Clínica Dental Alba
ofereix un taller d’higiene dental. A més d’explicar-te perquè
és necessari tenir-les ben cuidades i evitar les càries,
t’ensenyaran com netejar-les bé amb diferents productes. A
partir d’ara, llueix el teu millor somriure amb unes dents molt
blanques i sobretot, molt cuidades. No hi ha excuses, petits!

Tennis Taula per a tu
Si t’agrada el tennis taula però vols
millorar el teu nivell, tens una visita
obligada al nostre espai. A part de
jugar amb nois i noies i posar a prova
el teu rendiment amb ells també
podràs entrenar de forma
especialitzada i individual cada un dels
teus cops, ja que un nova màquina et
permetrà repetir els teus cops preferits
tants cops com tu vulguis.
Millora la teva tècnica i converteix-te
en un autèntic especialista d’aquest
esport!

