
 

Parc de Nadal de Reus ’17 

Aquest any la Federació MESTRAL ha tornat a participar en el 

Parc de Nadal de Reus ’17 a la Fira Reus (edifici Tecnoparc), espai 

on s’ofereixen activitats molt diverses per als nens i joves durant 

les vacances  de Nadal. Aquesta edició ha estat dedicada al cinema: 

llums, càmera i... diversió! 

L’entitat va portar al parc el programa No passis de Roda a Roda, activitat oberta 

per a totes les edats. A l’estand els monitors ensenyaven eparticipants a utilitzar la 

cadira de rodes correctament i feien un partidet de bàsquet adaptat. Altrament, es 

podien pintar unes boles de nadal per penjar a l’Arbre de la Igualtat amb un 

missatge de suport i/o reflexió cap a les persones amb discapacitat.  

A més, el segon dia de Parc es va realitzar l’entrega de 

premis del programa VALORS, ACTITUDS I HÀBITS 

2017 al teatret de la Fira, on la Federació va premiar a 

30 de 7.025 alumnes per participar en el recull de 

frases i fotografies de les activitats realitzades a les 

escoles. També, es van premiar 15 escoles proactives,  

escoles i Instituts que han realitzat 3 o més activitats 

dels 6 que ofereix l’entitat:  

- No passis de Roda a Roda (41 escoles, 3.477 alumnes) 

- Superant barreres (12 escoles, 799 alumnes) 

- Jo, vida sana (17 escoles, 905 alumnes) 

- Obre’t al mon (8 escoles, 371 alumnes) 

- Iguals en la diferència (9 escoles, 846 alumnes) 

- Tots iguals tots diferents (11 escoles, 61 alumnes) 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnes premiats pel programa Valors, 

Actituds i Hàbits. 

Premis i diplomes entregats. 



En relació amb el tema del parc, l’estand tenia el nom de Solidaritat de pel·lícula i 

cada dia i des de les grades de l’espai, es podia visionar un vídeo sobre el 

tractament de la discapacitat al cinema al llarg del temps, es mostraven diversos 

actors amb discapacitat que evidenciaven el fet de tenir una discapacitat no ens ha 

de barrar el pas per convertir-nos en estrelles. I, 

el penúltim dia de Parc, l’associació va 

participar en les activitats diàries que 

organitzava el parc i es va dur a terme la lectura 

del conte: L’aneguet lleig, i en acabar es van 

donar màscares amb la cara d’un aneguet als 

més petits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lectura del conte de L’aneguet lleig al Teatret. 

Nens i nenes participant en l’activitat No passis de Roda a Roda  a 

l’estand de la Federació Mestral al Parc de Nadal de Reus ’17. 


