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Aquest any iniciem el projecte de jardineria amb I’objectiu de 
proveir-nos de fl ors ornamentals per renovar els espais del 
nostre jardí. Per a aquesta iniciativa comptem amb un petit 
hivernacle on fem créixer diferents tipus de plantes i fl ors
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ACTIVITAT 
DE JARDINERIA

Com ja és típic a Bellissens, aprofi tem l’època de 
calçots, per menjar tots junts al jardí. 

Quan fi nalitza I’estiu degustem una bona paella, 
aquesta vegada feta per nosaltres.

HÍPICA
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Donat l’éxit de la hipoteràpia hem decidit iniciar una activitat on 
els nois puguin tenir contacte directe amb els cavalls. Així neix 
aquest any I’activitat d’Hípica, on podem gaudir de forma lúdica 
de muntar, raspallar i donar de menjar als animals.

CALÇOTS I PAELLA



JOCS
En Bellissens sabem divertir-nos, per a aixó organitzem 
diferents jocs on poden gaudir tots. Alguns asseguts en 

una taula, uns altres utilitzant més el cos i 
també a I’aire lliure.
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Res més 
divertit que 

passar tot 
el dia a les 

atraccions de 
Port Aventura

PORT AVENTURA

Durant tres 
dies ens ho 
hem passat 
molt bé fent 
vacances en 
un bon hotel 
de Salou.

COLÒNIES SALOU



GRUP PERE MATA
Ctra. Bellissens, s/n · Mas Plana
Apartat de Correus 364 · 43204 REUS
Tel. 977 39 18 10 · 977 39 23 43
www.villablanca.cat · bellissens@peremata.com
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DISCOTECA I
CASTANYADA 

FLAMENCA

Vam fer 
una sortida 

nocturna, amb 
sopar i després 

a ballar a la 
discoteca...

TEATRE

Un altre gran èxit 
aquest cop al 
Palau Bofarull 

de Reus.
Vam estrenar 

l’obra de 
producció pròpia: 

“Mamá, quiero 
ser artista”

Per la castanyada, 
hem posat un 
toc fl amenc amb 
l’actuació del grup 
“Capricho español”


