Un any més, i després de recuperar-lo en 2015,
tornem amb una nova edició del Neula Parc, un
projecte participatiu en el qual diferents departaments
de l’Ajuntament, associacions, entitats i empreses
col·laboren per oferir a la ciutadania activitats
pensades per a l’entreteniment i gaudir durant
aquestes festes tan familiars.
El Neula Parc és un projecte d’oci que apropa als més petits de la casa, espais
on relacionar-se i passar uns moments agradables i divertits amb altres amics i
amigues, i al costat de tota la família.
Calvià necessita d’aquests espais de reunió. És una manera de compartir moments,
moments que creen cohesió i participació entre tots els ciutadans del municipi.
Neula Parc genera espais que apropen a l’administració d’una manera més lúdica
a tots els veïnats: policia, cultura, IMEB, joventut, comunicació, manteniment, ICE,
IFOC ..., han col·laborat oferint la seva cara més amable i propera.
Com a batle, em sento orgullós d’aquest projecte i espero compartir-ho amb
vosaltres durant aquests dies del 27 al 30 de desembre. Per això, us convido a
participar d’aquest esdeveniment dedicat a tota la família i gaudir del Nadal al
nostre municipi.
Aprofito l’ocasió per desitjar-vos en el meu nom i el de tot l’equip de govern
un feliç any nou. També vull recordar-vos que els ingressos d’aquest any es
dedicaran a aportar un granet d’arena a projectes solidaris per
col·laborar amb entitats com ASPANOB i FUNDACIÓ NEMO, que
ajuden a nins i nines per aconseguir donar-los alegries
en moments difícils.
Val la pena fer-ho.
Alfonso Rodríguez Badal
Batle de Calvià

Dijous 27 desembre
Horari Horabaixa
16h Obertura Neula Parc 2018.
Benvinguda al hall del Pavelló Galatzó amb pintacares.
16h Taller Kreativus Peques.
Decora figures de suro amb colors i purpurina.
17h Comença l’animació al parc.
Amb Sonrisa Médica, personatges animats, xanquers, coneix els teus
personatges famosos infantils, photocall i molt més.
18h Gran inauguració.
Cercavila, la nostra divertida xaranga, acròbates, xanquers, personatges
pirates, monociclistes i animacions infantils.
Al acabar la inauguració les autoritats realitzaran el saluda i vos desitjaran
unes bones festes i un feliç Neula Parc 2018.
18.30h Actuació a l’escenari.
Animació infantil per disfrutar amb la família. Jocs grupals, gymkana, balls
col·lectius, pilotes i paracaigudes gegants.
Txaranga

Divendres 28 desembre
Horari Dematí
10h Taller Cultura Calvià.
ARTManíac. Disfruta amb nosaltres de les
manualitats nadalenques més divertides.
11h Taller Fundació Deixalles.
Rotulant desitjos i fent-los brillar.
Disseny de targetes tridimensionals.
11.30h CONTACONTES INFANTIL. Cantant Animalades.
Biblioteca de Galatzó. De 0-9 anys. Imprescindible reserva al 619 386 386.
12h Actuació a l’escenari.
Circo Stromboli

Horari Horabaixa
116h Taller Kreativus Peques.
Decora figures de suro amb colors i
purpurina.
18h Actuació a l’escenari.
Maria Bimbolles. Especial Nadal.
18h Ludoteca jocs XXL
Vine a jugar als jocs de sempre però aquesta vegada amb una mida
gegant. Juego de la Oca, Parxís, Tres en Ratlla i molts més.
18h CONTACONTES INFANTIL. En Joan de Sa Maleta.
Biblioteca de Galatzó. De 0-9 anys. Imprescindible reserva al 680 861 053.

Dissabte 29 desembre
Horari Dematí
10h Taller Cultura Calvià.
Oh, Oh, Oh, ¡Feliz Manualidad! Dematí molt entretingut
on els petits podran fer diverses manualitats, però,
superaran el camí per arribar a elles? Vine a
descobrir-ho!
10h Motoclub Calvià
Activitat oberta al públic infantil on podràs
practicar aquest esport acompanyat dels amics de
Motoclub Calvià en un divertit circuit.
(Plz. Francisca Revert, davant del Pavelló Galatzó)
11h Actuació a l’escenari.
Màgia amb el mag Andre Cretian.
11.30h CONTACONTES INFANTIL. Les Joguines de na Martina.
Biblioteca de Galatzó. De 2-7 anys. Imprescindible reserva al 616 066 739.
12h Actuació a l’escenari.
Escola de Dansa de Calvià. Mostra de l’Escola de
Dansa de Calvià (a partir de 4 anys)

Horari Horabaixa
16h Viu el nostre parc d’atraccions interactiu i prova les nostres ulleres
de realitat virtual.
Zona de tallers
16:30h Actuació a l’escenari.
DIC-DRAC i els seus personatges.
18h Taller de creació d’ instruments musicals amb material reciclat.
18h Actuació a l’escenari.
Màgia amb el mag Enzo Lorenzo.

*Durant tot el dissabte ens visitaran els amics
de la Ciència Ficció AACF.

Diumenge 30 desembre
Horari Dematí
10h Taller Cultura Calvià.
¡Cotillonítza’t! Els més petits de casa podran crear el seu propi cotilló per a
la nit de demà. No t’ho perdis!
10h Taller Almohada del Corazón
Confecciona els teus petits coixins en forma de cor.
10.30h Actuació a l’escenari.
Escola de Dansa de Calvià. Mostra de l’Escola de Dansa de Calvià.
12h Actuació a l’escenari.
Circo Stromboli, La Màgia del Nadal. Espectacle
de circ acrobàtic amb estructures per
actuacions aèries, sketchs còmics, malabars i
personatges nadalencs.

Horari Horabaixa
16h Taller pinta camisetes
Decora la teva camiseta com més t’agradi i omple-la d’imaginació i color.
Nosaltres posam les camisetes i la pintura tèxtil.
18h Actuació a l’escenari.
Animació infantil. Històries divertides interactives amb els personatges de
Ripititui.
*Durant tots els dies i horaris d’apertura hi haurà servei de pintacares i diferents
animacions a més de l’espectacular planetàrium que et farà viatjar per tot l’univers!

ENTITATS COL·LABORADORES

ASPANOB
És l’Associació de pares de nens amb càncer de les Balears, creada l’any 1987
per un grup de pares que es van unir amb un objectiu: millorar la qualitat de
vida de tots els nens i nenes de 0 a 18 anys malalts de càncer i de les seves
famílies.
Té un programa d’atenció integral que inclou els següents programes:
1º Pisos d’acollida gratuïts per a famílies desplaçades.
2º Programa de suport psicosocial. A partir de la valoració dels recursos
personals i socials del nen / a i del seu entorn familiar per afrontar la
malaltia, es realitza un procés de suport, atenció i valoració continu.
ASPANOB posa a disposició de les famílies un psicòleg/a integrat en el
servei mèdic de l’hospital que manté un contacte diari amb les famílies.
Gràcies a ASPANOB, l’any 2016 la musicoteràpia va entrar per primera
vegada a la planta de pediatria de Son Espases.
3º Programa de suport escolar. S’ofereix suport i reforç escolar tant al domicili
com a la seu de ASPANOB a aquells nens i nenes que per la seva situació
mèdica no poden anar al centre escolar de referència.
4º Servei d’atenció social i ajudes econòmiques.Té l’objectiu de garantir que els
recursos de l’associació arriben a totes les famílies amb un fill/a malalt de
càncer.
5º Programa d’activitats d’oci, temps lliure i respir familiar.Son accions intra i
extrahospitalàries destinades tant als infants com als pares/mares i germans
i germanes per proporcionar moments d’oci.

ENTITATS COL·LABORADORES

FUNDACIÓ NEMO
Fundació NEMO és una entitat sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de
convertir-se en punt de suport i assessorament per a les persones amb diversitat
funcional que tenen en comú una trajectòria de recerca i sacrifici, tant personal
com econòmic, per aconseguir els millors tractaments neurorehabilitadors i dur
a terme els tràmits burocràtics necessaris.
L’activitat de la Fundació NEMO es sustenta en tres pilars:
1º 
Centre NEMO. Un espai pioner on s’ofereixen tractaments de neurorehabilitació, treballant de forma interdisciplinar amb les metodologies més
actuals i basades en la neuro-plasticitat cerebral. Creiem en el potencial de
cada persona i ens esforcem a aconseguir la seva màxima funcionalitat i
independència.
2º Plataforma NEMO. Un punt de trobada per a famílies que vulguin compartir
experiències, obtenir assessorament per accedir a ajudes i subvencions de
les diferents administracions, emplenar tràmits burocràtics i treballar en la
inclusió educativa, laboral i social.
3º Beques NEMO. Una oportunitat d’obtenir fons econòmics per posar a l’abast
de tots els millors tractaments al Centre NEMO. Els diners no poden ser
obstacle per accedir a les oportunitats en el neurodesenvolupament.

