Dissabte 14 de març de 2015
10.00 a 11.30 h Parc dels Aragalls del barri Miramar - Les Illes
Activitats saludables per a totes les edats.
Circuit d’activitats físiques saludables dirigit per Irene Pereira, monitora d’activitats dirigides de
Piscines Vila-seca. Coneixerem la correcta utilització dels aparells de salut instal·lats al parc, els
quals ens permeten treballar i tonificar les diverses parts del nostre cos.
10.30 a 12.00 h Parc infantil de la Rambla de Catalunya al barri del Colomí
La Ludoteca al carrer per a nens i nenes de 0 a 12 anys.
Tot i que el desig de jugar en els nens i nenes és espontani, la Ludoteca per mitjà d’activitats
lúdiques dirigides per monitors i monitores canalitza els seus esforços per a potenciar el desenvolupament de la seva personalitat a través del joc en llibertat.
11.00 a 13.00 h Parc dels Gegants del barri de la Formiga
Taller d’educació viària per a nens i nenes de 4 a 11 anys.
Activitat lúdica i formativa on s’aprendrà a circular amb bicicleta i conviure amb la resta d’usuaris
de les vies, en un espai segur que simula els carrers d’una ciutat amb els senyals, semàfors,
cruïlles, etc.
12.30 a 13.30 h Skate Parc de la plaça del Mas de Miret Petit del Parc Tecnològic i de Serveis l’Alba
Exhibició de scooters per a totes les edats.
A l’exhibició, conduïda per Devil bikes Reus, hi participaran entre d’altres: Jordi Jiménez, campió d’Espanya 2014; Luís Barrios, classificat entre els tres primers a la Street Jam 2015 de Barcelona i Lukitas Caballero, jove promesa d’11 anys.
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