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AYURVEDA:
“LA CIÈNCIA DE LA VIDA”

“A LA FEINA FEM SALUT, PUGEM ESCALES!”
SALUT I ACTIVITAT FÍSICA AL CEM LES VERNEDES
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LA PREVENCIÓ DEL RISC
CARDIOVASCULAR

TALLER SOLIDARI DE
POLSERES CANDELA

CAMPANYA DE
RECAPTE DE SANG

DIES MUNDIALS DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUTMAR

14
MAR

14
Taller solidari 
de Polseres Candela 
de 17 a 19 h a la Biblioteca 
de Montornès del Vallès.
Amb motiu del Dia Internacional 
del càncer infantil (15 de febrer) 
“Polseres Candela” és una iniciativa 
solidària en què infants que 
pateixen la malaltia, familiars 
i coneguts elaboren braçalets de 
colors per recaptar fons per a la 
recerca Oncològica de l'Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona 
www.pulserascandela.com 
Un any més la Biblioteca se suma 
a la campanya  gràcies a les 
persones que fan punt els dilluns. 
Activitat oberta a la ciutadania. 
Cal inscripció a la mateixa 
Biblioteca.

Per a més informació:
Al Facebook: biblioteca.montornes 
o al correu: b.montornes@diba.cat
Tel. 935686530 

12 FEBRER
Presentació de la campanya 
“A la feina fem salut, 
pugem escales!” 
A les 10 h a l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès.

Salut i activitat física 
al CEM Les Vernedes
Un any més, el Complex Esportiu 
Municipal Les Vernedes se suma 
a la commemoració del dia de 
l'activitat física amb diverses 
propostes per promocionar les 
conductes i els hàbits saludables.  

Per a més informació: 
www.cemlesvernedes.cat 

Ayurveda: “La ciència de la vida"
A càrrec de Joel Parera, terapeuta.
A les 10 h a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament de Montornès.

D’arrels hindús, Ayurveda, és un 
sistema integral de vida en harmonia 
amb un mateix. Una nutrició 
adequada acompanyat d’exercicis i 
massatges terapèutics ajuden al nostre 
cos a regenerar-se i a la relaxació.

Per a més informació: 
Departament Municipal 
de Promoció de la Salut         
promosalut@montornes.cat
Tel. 935721170 (Àrea de Ciutadania) 

Dia Europeu per a la prevenció 
del risc cardiovascular
Cal conèixer quins són els principals 
factors de risc per prevenir una 
malaltia cardiovascular. El control 
de la hipertensió, el sucre en sang, 
el colesterol, el pes i reduir o eliminar 
el consum de tabac i alcohol, són 
els elements imprescindibles per 
evitar riscos coronaris. Per aquesta 
raó,  el Centre d’Atenció Primària  
assessorarà les persones interessades 
a través d’una taula informativa que 
s’ubicarà al mateix equipament 
durant la setmana.  

Campanya de recapte de sang   
De 16 a 20 h a la Biblioteca 
de Montornès.
A càrrec del Banc de Sang i Teixits.

Dies Mundials de 
l’activitat física i la salut  
Commemoració dels dies mundials 
a través de la programació de 
diverses campanyes per tal d’evitar 
el sedentarisme, la mala 
alimentació i l’obesitat.    

14 MARÇ

28 MARÇ
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SALUT
CALENDARI D’ACTUACIONS

ASSOCIACIONS DE SALUT COMUNITÀRIA
Programa d’educació 
sanitària per a la gent gran 
(PESGG) 

A càrrec l’Elisabet Forn, titular 
de la Farmàcia Forn i acreditada 
pel Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona. 

Cicle de quatre tallers 
informatius d’àmbits d’interès 
general com els antibiòtics,
el dolor, la diabetis i el colesterol 
que es faran als casals de la gent 
gran de Montornès.

 

  

Salut Jove: Programa 
d’educació per a la salut 
Conjunt d’actuacions sobre 
hàbits saludables destinades 
als centres educatius i als 
equipaments infantils i juvenils 
del municipi. Durant aquest 
trimestre la nova oferta de tallers 
tocarà àmbits tan diversos com 
la cura del cos, l’alimentació 
saludable i el benestar emocional. 
Amb el suport del Servei 
de Salut Pública de la Diputació 
de Barcelona.

PROGRAMES DE SALUT COMUNITÀRIA

FEBRER MARÇ ABRIL/ /

2018

Asociación de Fibromialgia 
y Síndrome de Fatiga 
Crónica de Montornès 
del Vallès (AFIBROMON)
Associació de suport i atenció  
per a la millora de la qualitat 
de vida de les persones 
afectades per les malalties 
degeneratives de �bromialgia,  
fatiga crònica i altres malalties 
associades. Ofereix suport 
logístic i emocional també als 
familiars de persones afectades. 
AFRIBROMON proposa activitats 
al llarg de tot l’any com el ball 
en línia, el taller d’expressió 
corporal o la teràpia reiki, 
entre altres.  

Per a més informació: 
Casal de Cultura de Montornès
Av. Mogent, 2
a�bromon@hotmail.com
http://a�bromon.montornes.
ppe.entitats.diba.cat/
Tel. 669 524 040

Oncovallès, Fundació 
d’ajuda oncològica 
Entitat de salut amb serveis 
per  a persones afectades per 
la malaltia oncològica i els 
seus familiars per tractar de 
manera integral i transversal 
la malaltia que pateixen. 
Ofereix programes i serveis 
de suport emocional i suport 
terapèutic així com  tallers, 
campanyes i activitats 
de sensibilització, educació 
i promoció de la salut.

Per a més informació: 
6a planta de l’edi�ci de 
l’Av. del Parc núm. 9 de Granollers  
fundacio@oncovalles.cat
www.oncovalles.cat 
Tel. 938 700 167 Per a més informació: 

Departament de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
promosalut@montornes.cat  /  Telèfon 935721170  /  www.montornes.cat 




