PARC DE NADAL DE REUS
Del 27 de desembre al 4 de gener
A la Fira de Reus

El món de l'astronomia serà aquest any el fil conductor a través del qual les entitats i
organismes participants han preparat les seves activitats i tallers. En aquesta edició, el Parc de
Nadal s'ha adherit a l'Any Internacional de l'Astronomia 2009, promogut per la Unesco.
Novetats
Com a novetat, aquest any s'amplia l'horari de la primera jornada. El 27 de desembre obrirà a
les 11:00 h, quan en les edicions passades el primer dia s'obria a les 16:00 h. Una altra novetat
serà una nova zona exterior dedicada a activitats diverses, algunes de les quals relacionades
amb l'astronomia, ja sigui per a fer-hi observacions o experiments. En aquest zona exterior hi
haurà una activitat de vídeojoc i també un autobús promocional de la Secretaria de la Joventut
de la Generalitat de Catalunya.
En aquesta edició també hi haurà un conjunt de tallers, agrupats en la mateixa zona,
relacionats amb la tinença responsable d'animals, que comptarà amb la col·laboració del
Col·legi de Veterinaris de Catalunya.
Per primera vegada també es podrà trobar al Parc de Nadal un estand de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades, que impartirà un taller dedicat a fer pedagogia sobre la protecció de dades
personals a infants i joves d'entre 5 i 15 anys.
En una línia similar, el Servei de Tecnologies de la Informació de l'Ajuntament de Reus ha
organitzat un punt on es donarà a conèixer el funcionament de la futura Administració virtual,
en la qual l'Ajuntament està treballant per implantar-la pròximament.

L'esport, un any més, disposarà d'un espai destacat. Aquest any destaca la presència novedosa
de la secció d'atletisme del Club Natació Reus Ploms, que proposarà una activitat perquè els
nois i noies puguin conèixer a través del seu esforç la seva capacitat física i comparar-la amb
les d'alguns esportistes d'elit.
Pel que fa a activitats paral·leles, des del Parc Astronòmic del Montsec s'oferiran diferents
conferències divulgatives sobre l'astronomia, així com una sèrie de projeccions en 3D a la sala
d'actes amb imatges de l'univers.

Dates i Horaris del Parc
Dissabte 27/12/08: de 11:00h a 21:00h
Diumenge 28/12/08: de 11:00h a 21:00h
Dilluns 29/12/08: de 11:00h a 21:00h
Dimarts 30/12/08: de 11:00h a 21:00h
Dimecres 31/12/08: de 11:00h a 20:00h
Dijous 01/01/09: TANCAT
Divendres 02/01/09: de 11:00h a 21:00h
Dissabte 03/01/09: de 11:00h a 21:00h
Diumenge 04/01/09: de 11:00h a 21:00h

Preu de l'Entrada (es manté respecte l'edició passada)
Entrada general: 5 euros.
Bonus 5 entrades: 22 euros.
Bonus 10 entrades: 40 euros.
De 0 a 2 anys i majors de 18 anys: ENTRADA GRATUÏTA
Descomptes Carnet Jove, Familia Nombrosa i Grups
Venda d'entrades
A les taquilles del Parc els dies d'obertura
Altres punts de venda: Oficina de Turisme (Gaudí Centre) del 14 de desembre fins a la
finalització del Parc.

