SALUTACIÓ DEL BATLE DE CALVIÀ
Després de recuperar-lo fa dos anys, torna Neula Parc a
Calvià, el nostre espai per a tota la família en aquestes
dates tan assenyalades. És una estupenda iniciativa que
Calvià ens demanava i que organitzam amb la il·lusió de
sempre, perquè puguem gaudir aquests dies al costat
dels més petits de la casa.
Des del departament de Cultura i amb la col·laboració
de moltes altres àrees de l’Ajuntament com Imeb, Policia, Esports, Comunicació... hem preparat aquest espai
d’oci, joc i convivència amb l’agradable sensació d’estar organitzant moments de
somriures , experiències i alegria compartida per a tots els membres de la família,
però amb la vista posada en els nins i en les nines.
El nostre Neula Parc és diversió, reunió i solidaritat doncs, com l’any passat, la
recaptació obtinguda aquests dies tendrà una destinació solidària: “UNICEF i
ADAYO PBO” seran els destinataris de la recaptació. Aquells que dibuixen somriures a la cara dels nins i de les nines, veuran com
la diversió de les nostres famílies els ofereix
a més una ajuda a la seva estupenda tasca.
Com a batle em sento orgullós d’aquest
Neula Parc, del sentit global que aconsegueix, de la il·lusió que desperta. Desitj que ens veiem allà algun
d’aquests dies, entre el 27 i el 30 de
desembre, i ens poguem felicitar
les festes i desitjar-nos mútuament que el 2018 ens dugui
salut i alegria. Us faig arribar aquest desig també en
nom de tot l’Ajuntament.
Bon Nadal i feliç 2018
per a tots i totes!

Alfonso Rodr

íguez Badal
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PROGRAMA NEULA PARC 2017

Dimecres, 27 de desembre
16 h

Obertura Neula Parc 2017.

17 h

Tallers de manualitats infantils, Món de Colorins.
• Dissenya la teva xapa
• Manualitat nadalenca amb material reciclat
• Pinta el teu quadre, etc.

18 h	
Cercavila amb Txaranga Bratitzava, Sonrisa Médica,
xanquers... i salutació de les autoritats per inaugurar
Neula Parc 2017.
18.30 h

Actuació a l’escenari de DIC DRAC.

Dijous, 28 de desembre
DEMATÍ
10 h

Obertura Neula Parc.

10 h

Tallers infantils departament de Cultura. ¡HO, HO, HO FELIZ NAVIDAD!
Jocs, cançons i activitats dinàmiques.

11 h

Actuació a l’escenari, “LA MAGIA DE LA NAVIDAD”.
Show d’acrobàcies a càrrec del Circo Stromboli

11.30 h

Taller Fundació Deixalles.
“ÉRASE UNA VEZ UNA CAJA MARAVILLOSA”

16 h

Obertura Neula Parc.

HORABAIXA
17 h

17 h

Jocs reciclats.

Hem preparat un espai amb 20 tipus de jocs fabricats amb material reciclat per
treballar les diferents habilitats motrius bàsiques.

Taller de xapes.
 ls infants dibuixaran els seus dissenys que posteriorment retallaran per
E
confeccionar-se les seves pròpies xapes.

17 h

18 h

Actuació de màgia a l’escenari, Magic Berni & Mimi.

Un espectacle pensat perquè tots els assistents disfrutin de la màgia, l’humor i
les sorpreses.

Contacontes a la biblioteca de Galatzó.
“LA BIBLIOMALETECA”: La vertadera història de la cadernera,
aquella que no ens conten mai. A càrrec de “Té a Tres”
Aforament, 40 nins i nines a partir de 5 anys.
Inscripcions a la biblioteca o al telèfon 971 69 41 25

e
Divendres, 29 de desembr
DEMATÍ
10 h

Obertura Neula Parc.

10 h

Tallers infantils departament de Cultura.
“EN BUSCA DEL ÁRBOL PERDIDO”.
Gymkana lúdica.

11 h

Actuació a l’escenari de Sim Salabín.

16 h

Obertura Neula Parc.

Espectacle visual amb màgia i molt d’humor, orientat a públic infantil però
també òptim per a públic adult.

HORABAIXA
17 h

Taller de Hama Beads.
Els Hama Beads són unes peces de plàstic de colors amb què podem crear
formes i dibuixos donant com a resultat un dibuix pixelat.

17 h

Ludoteca de jocs XXL.

17 h

Actuació a l’escenari del grup d’animació Uapidubi.

18 h

Contacontes a la biblioteca de Galatzó.
QUÈ ÉS AIXÒ DEL NADAL?
A càrrec de Conte Contat

Grup d’animació infantil que interpreta cançons populars de les Illes Balears i
d’altres llocs del món.

Aforament, 40 nins i nines de 0 a 9 anys.
Inscripcions a la biblioteca o al telèfon 971 69 41 25

Dissabte, 30 de desembre
DEMATÍ
10 h

Obertura Neula Parc.

10 h	
Tallers infantils departament de Cultura.
ARTNAVIDAD, tallers de manualitats.
11 h	
Actuació a l’escenari d’Astronautes Estrellats. Grup musical que
canta les cançons de sempre però passades pel sedàs de la modernitat.

11 h

Taller “PROYECTO MICKY ALMOHADA DEL CORAZÓN”.

Confecció de petits coixins que ajuden a reduir les molèsties de les pacients
durant el postoperatori de cirurgia mamària.

11.30 h	
Contacontes a la biblioteca de Galatzó. LA MÀGIA DE LA
CIÈNCIA. A càrrec de TEATRÈMOL. Aforament, 40 nins i nines de 4 a
10 anys. Inscripcions a la biblioteca o al telèfon 971 69 41 25

12.30 h	
Actuació a l’escenari del grup Ripititui. Un espectacle per a tota

la família on els nins i les nines juguen i interactuen amb els actors participant
activament a la creació de les històries de l’espectacle.

HORABAIXA
16 h

Obertura Neula Parc.

17 h

Taller “PROYECTO MICKY ALMOHADA DEL CORAZÓN”.

Confecció de petits coixins que ajuden a reduir les molèsties de les pacients
durant el postoperatori de cirurgia mamària.

17.30 h	Actuació a l’escenari de Maria
Bimbolles. Els concerts de Maria Bimbolles

es converteixen en un moment divertit a on les
mares, pares, padrins i padrines acaben ballant
amb els més petits de la casa.

18 h

 ontacontes a la biblioteca de Galatzó. NADAL ARREU DEL
C
MÓN. A càrrec de TEATRÈMOL. Aforament, 40 nins i nines de 3 a 8
anys. Inscripcions a la biblioteca o al telèfon 971 69 41 25

EXTERIOR, Plaça Francisca Revert

Dijous, 28 de desembre
16 h

Parc infantil seguretat vial. Policia Local de Calvià.

   

e
Divendres, 29 de desembr
16 h

Parc infantil seguretat vial. Policia Local de Calvià.

   

Dissabte, 30 de desembre
10 h

Activitat Moto Club Calvià.

*Tots els beneficis
de Neula Parc 2017
aniran destinats a les
associacions UNICEF
i ADAYO.PBO

3.- Complir i desenvolupar, en tot
moment, els mandats, objectius i fins
que s'assenyalin a la Fundació UNICEF, així com
les instruccions, els programes i les polítiques aprovades per la Junta Executiva i la Direcció Executiva d'UNICEF, difonent, al nostre país, les activitats
d'aquesta organització.

Els objectius de la Fundació UNICEF
Comitè Espanyol són els següents:
1.- Complir, promoure i defensar, en tot moment,
l'observança i aplicació de la Convenció sobre els
Drets de l'Infant de 20 de novembre de 1989, per
tal que els drets de la infància siguin una realitat
social universal, convertint-se en principis ètics permanents i en normes de conducta internacional.
2.- Conscienciar i sensibilitzar la societat espanyola
sobre la necessitat que es compleixi la Convenció
dels Drets de l'Infant de 20 de novembre de 1989,
denunciant els Patrons, davant el Comitè Espanyol,
els fets i abusos que es produeixin contra seu.

4.- Contribuir al finançament d'activitats, programes i fins d'UNICEF, i trametre a aquesta Organització de conformitat amb l'acord de reconeixement
i cooperació subscrit amb aquesta organització, els
fons disponibles obtinguts a Espanya.
5.- El desenvolupament a Espanya d'activitats i programes de promoció i sensibilització i de seguiment
de la Convenció dels Drets de la Infància.
6.- Estimular la incorporació de col·laboradors voluntaris idonis que treballin desinteressadament en
les tasques de la Fundació.
7.- Encoratjar els sentiments de pau, solidaritat internacional i cooperació entre els homes i dones,
nens i nenes del món, sense distinció de raça, credo
i nacionalitat, o qualsevol altra circumstància.

L’Associació d’Ajuda i Orientació a Famílies amb Fills
amb Lesió de Plexe Braquial Obstètric (ADAYO PBO), es va crear a finals
de l’any 2008 gràcies a l’empenta d’un grup de pares. A poc a poc hi ha hagut un
relleu parcial de pares i, l’any 2012, es va crear la pàgina web i un fòrum.
L’Associació ADAYO PBO la formen pares/mares de nins/es o adults amb paràlisi
braquial obstètrica. És una associació sense ànim de lucre inscrita en el Registre Nacional
d’Associacions que s’implica desinteressadament perquè veuen la necessitat d’aportar
als altres pares els coneixements adquirits al llarg de la seva convivència amb la paràlisi
obstètrica. A més, la informació que comparteixen intenta ser objectiva, honesta i pràctica.
Aquesta Associació resulta ser un preciós mitjà de suport mutu i de solidaritat.
L’objectiu d’ADAYO PBO és divulgar i conscienciar sobre aquesta lesió,
a més de contribuir al fet que en disminueixi la freqüència.

