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Par.cipació

	   	   	   	   	   *No	  tots	  els	  esdeveniments	  registren	  par5cipació	  	  

!
!
!

2010 2011 2012 2013 2014

Persones* 36.890 66.356 64.296 174.771 203.366

Esdeveniments 116 272 205 276 515

En=tats	  involucrades 175 493 289 391 671
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Territoris	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
!
!
Esdeveniments	  per	  pais	  	   	   	   	  
!
Pais
Colòmbia 1
Espanya 3
Catalunya 512

Total 516

Barcelona 290

Girona 85

Lleida 50

Tarragona 52

Terres	  de	  l’Ebre 35

Total 512

Esdeveniments	  a	  Catalunya

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre



Activitat física i esportiu
Activitat física i esportiu - Educatiu
Educatiu
Missatge

!
Tipus	  d’esdeveniments	  
!

*	  ”Acumula	  30	  minuts	  d’ac=vitat	  Isica	  cada	  dia”	  

!
!
!
!

Tipus

Ac=vitat	  Isica	  i	  espor=u 434

Ac=vitat	  Isica	  i	  espor=u	  +	  ǎŜƴǎƛōƛƭƛǘȊŀŎƛƽ 41

Sensibilització	  (xerrada,	  conferència,…) 19

Difusió	  del	  missatge	  amb	  material* 18

Total 512

Les	  fitxes	  dels	  esdeveniments	  aquí



Caminades
Altres esdeveniments

 *En un mateix esdeveniment es pot practicar   !
   més d’una disciplina esportiva.

Gimcana	  saludable 3

Gimnàs=ca	  rítmica 3

Handbol 3

Karate 3

Mul=esport	  discapacitats 3

Musicoteràpia 3

Pitxi 3

Taller	  exercici	  Isic 3

Travessa	  de	  muntanya 3

Ac=vitat	  aquà=ca	  nadons 2

Aeròbic 2

Bàdminton 2

Bàsquet	  cadira	  de	  rodes 2

Body	  art 2

Boot	  camp 2

BTT 2

Dards 2

Duatló 2

Escalada 2

Eslàlom	  cadira	  de	  rodes 2

Esquí	  de	  muntanya 2

Flashmobe 2

Fútbol	  sala 2

Gimnàs=ca	  arks=ca 2

Hoquei 2

Hoquei	  cadira	  rodes 2

Iniciació	  espor=va 2

Lipdub 2

Mitja	  marató 2

Outdoor	  training 2

Spintono 2

Tennis	  taula 2

Volei 2

Caminada 160

Marxa	  nòrdica 47

Difusió	  del	  missatge 35

Ac=vitat	  Isica	  dirigida 22

Xerrada 22

Zumba 20

Bicicletada 18

Ciclisme	  indoor 18

Ball 16

Ac.vitat	  a	  Parc	  urbà	  de	  salut 15

Bàsquet 12

Jocs	  tradicionals 15

Gimcana	  espor=va 11

Ioga 11

Natació 11

Masterclass	  d’act.	  dirigides 10

Running 10

Cursa	  popular 9

Es=raments 9

Gimnàs=ca	  dolça 9

Mul=esport 9

Pàdel 7

Tai-‐Txi 7

Cros	  de	  muntanya 6

Gimnàs=ca	  de	  manteniment 6

Pilates 6

Portes	  obertes	  instalació	  espor=va 6

Aiguagym 5

Birles 5

Futbol 5

Body	  combat 4

Dansa 4

Parapent 4

Petanca 4

Steps 4

Disciplines	  prac.cades	  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! Total	  671*

Ac=vitat	  aqüà=ca	  pre-‐postpart 1

Aerobox 1

Aerostep 1

Aiguazumba 1

Aquafit 1

Atle=sme	  discapacitats 1

Ball	  country 1

Beach	  tennis 1

Body	  balance 1

Body	  pump 1

Circuit	  força-‐resistència 1

Cursa	  natació 1

Cursa	  orientació 1

Cursa	  relleus 1

Ergonomia	  postural 1

Escola	  d’esquena 1

Espeleologia 1

Gimnàs=ca	  estè=ca 1

Gimnàs=ca	  hipopressiva 1

Korpol 1

Natació	  discapacitats 1

Pa=natge	  en	  línia 1

Regata 1

Relaxació 1

Rugby 1

Salut	  postural 1

Taller	  psicomotricitat 1

Teràpia	  assis=da	  animals	  
companyia

1

Tennis 1

Trial	  bicicleta 1

Twirling 1

Txi-‐kung 1

Ultra	  trail 1

Vela 1



Municipal
Generalitat de Catalunya
Supramunicipal
Salut
Ensenyament
Esportiu
Empresa
Altres

Àmbit	  de	  les	  en.tats	  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!

Espor=u

	  Consell	  espor=u 32
	  Associacions	  espor=ves 57
	  Club	  espor=u 32
	  Federació	  espor=va 12
	  Instal·∙lació	  espor=va	  municipal 19
	  Instal·∙lació	  espor=va	  privada 12

164

Altres
	  Col·∙legi	  professional 5
	  Casals	  i	  centres	  cívics 8
	  Altres	  en=tats 54

67
Total	  _ 690

*	  Es	  comptabilitzen	  totes	  
les	  repe=cions	  perquè	  la	  
par=cipació	  de	  l’en=tat	  es	  
dona	  en	  esdeveniments	  
que	  han	  =ngut	  lloc	  a	  
diferents	  territoris	  i	  per	  
tant,	  per	  diferents	  
delegacions.

Àmbit 	  Tipus

Municipal

	  Ajuntament 109
	  Ajuntament	  -‐	  Altres	  regidories 6
	  Ajuntament	  -‐	  Regidoria	  de	  Salut 3
	  Ajuntament	  -‐	  Regidoria/Patronat/ins=tut	  
d’Esports 24

142

Supramunicipal
	  Diputació* 12
	  Consell	  comarcal 7

19

Govern*	  
Generalitat	  de	  
Catalunya

	  Pla	  d'Ac=vitat	  Física,	  Esport	  i	  Salut	  (PAFES)	  
	  Departament	  de	  Salut	  
	  Secretaria	  General	  de	  l'Esport

37

	  Altres	  Departaments 7
44

Salut

	  CAP/ABS 72
	  Hospital 10
	  Proveïdor	  de	  serveis	  sanitaris 3
	  Residència	  de	  gent	  gran 5

90

Ensenyament

	  Escoles	  (infan=l	  i	  primària) 42
	  Ins=tut	  de	  secundària 22
	  AMPA 11
	  Universitat 11

86
Empresa Empresa 78



Dies	  de	  celebració	  

!
6	  d’abril	  -‐	  Acte	  central	  DMAF
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Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Fotos	  enviades	  pels	  par.cipants	  
!

!
!
!
!
!

Totes	  les	  fotos	  aquí	  

Barcelona 116
Girona 40
Lleida 36
Tarragona 8
Terres	  de	  l’Ebre 45

Total 245



Presència	  en	  premsa	  escrita	  

!

!

	  

!
Terrassa	  Espor=va,	  7-‐4-‐2014

El	  9	  espor=u,	  18-‐3-‐2014

EL 9 ESPORTIU. DIMARTS, 18 DE MARÇ DEL 2014
  ESPORT.CAT · 25

El municipi ja aplica el programa de la Generalitat per promoure l’exercici físic
a adolescents per prevenir el consum de drogues

L’Hospitalet de Llobregat
ja ha posat en marxa
aquesta setmana el pro-
grama Fitjove, que la Ge-
neralitat de Catalunya im-
pulsarà aquest 2014 amb
l’objectiu de promoure
l’exercici físic adreçat a
adolescents de 4t d’ESO
com a estratègia de pre-
venció del consum de dro-
gues.

El director del Consell
Català de l’Esport, Gerard
Figueras, i el subdirector
general de Drogodepen-
dències de l’Agència de
Salut Pública de Catalu-
nya, Joan Colom, van ex-
plicar al municipi l’inici
d’un programa que
l’Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT) i el
Consell Català de l’Esport
(CCE) volen implantar com
a experiència pilot durant
el present curs 2013/14 a
quatre municipis de les
comarques de Barcelona:
Badalona, l’Hospitalet de
Llobregat, Gavà i Terrassa.
Els van acompanyar el re-
gidor d’Esports de l’Hospi-

talet, Cristian Alcázar, i la
directora de la Fundació
EsportSalus, Mariona Cor-
bella.

Fitjove és un programa
de promoció d’exercici fí-
sic adreçat a adolescents
de 4t d’ESO (15 i 16 anys)
de centres d’ensenyament
adherits al Pla Català
d’Esport a l’Escola (PCEE),
que es portarà a terme en
instal·lacions d’alguns
barris de zones de risc
com a estratègia de pre-
venció del consum de dro-
gues. No obstant això, no
es descarta la participació
d’altres joves de 16 a 18
anys de la zona que s’hi
vulguin apuntar.

A l’Hospitalet, hi pre-
nen part els instituts Mar-
garida Xirgu, Eugeni
d’Ors, Pedraforca i Eduard
Fontserè, amb una previ-
sió de 324 alumnes parti-
cipants en la primera fase
(del 10 de març al 10
d’abril), que faran l’activi-
tat al poliesportiu munici-
pal Fum d’Estampa.

La finalitat és crear una

oferta atractiva d’exercici
físic, bàsicament condicio-
nament físic o ‘fitness’,
com a opció saludable
d’ocupació del temps
d’oci, per a adolescents
que poden tenir més difi-

cultats per accedir-hi i,
per tant, poden estar ex-
posats a factors de risc
d’exclusió social. En pa-
ral·lel, es vol acompanyar
els nois i noies en el pas
de l’esport escolar a l’es-

port comunitari i fomen-
tar la participació dels
que no practiquen esport
escolar amb regularitat.
Cal recordar que es regis-
tra una primera franja
d’abandonament de la

pràctica esportiva en el
pas de 6è de Primària a
primer d’ESO, i un segon
moment, en el salt de l’en-
senyament obligatori al
batxillerat, que s’intenta
minvar amb la implanta-
ció del Fitjove.

El projecte consta
d’una primera fase esco-
lar en horari lectiu, que es
desenvoluparà abans de
Setmana Santa, en què
l’alumnat farà una sortida
didàctica al centre espor-
tiu municipal del barri per
conèixer una instal·lació
esportiva de ‘fitness’ (acti-
vitats, espais, maquinari,
etc.), seguida d’una sego-
na fase en la qual els joves
que ho vulguin faran dues
tardes a la setmana activi-
tats dirigides al centre es-
portiu –becades per la Ge-
neralitat– i una sortida al
mes opcional d’esport ur-
bà. Al mateix temps, es
durà a terme la formació
dels tècnics esportius i
dels professors d’educació
física implicats en el pro-
grama.

L’Hospitalet de Llobregat
dóna suport al Fitjove

Presentació del programa

El Pla d’Activitat Física, Es-
port i Salut (PAFES), pro-
mogut per la Secretaria
General de l’Esport i el De-
partament de Salut, im-
pulsa per cinquè any con-
secutiu la celebració del
Dia Mundial de l’Activitat
Física el 6 d’abril del 2014
o qualsevol dia comprès
entre l’1 i el 14 d’abril.
Aquest dia se celebra ar-
reu del món, tot difonent
el missatge: “Acumuleu 30
minuts d’activitat física
cada dia”, amb un eslògan
que aquest any és “Activi-

Entitats i ciutadania de Catalunya ja preparen activitats de sensibilització contra el sedentarisme per al 6 d’abril

tat física: un gol d’or per a
la salut!” A Catalunya, l’ac-
te central tindrà lloc a Tor-
tosa el mateix dia 6 d’abril
amb una caminada salu-
dable.

La Generalitat de Cata-
lunya anima la població
catalana de totes les edats
a celebrar aquest dia fent
una o diverses activitats
durant una o diverses jor-
nades, organitzant algun
esdeveniment que promo-
gui l’activitat física o l’es-
port, o que simplement
augmenti l’activitat física

diària, propostes que ser-
viran per millorar la nos-
tra salut.

L’objectiu enguany és
reunir el màxim de pobla-
ció participant en les di-
verses activitats, per la
qual cosa s’anima les per-
sones interessades a re-
gistrar-les en un formulari
que trobaran al web
www.pafes.cat, on també
es pot trobar la imatge del
cartell de la celebració en
un format d’alta resolució
i en tres idiomes (català,
castellà i anglès) per a la

difusió dels principals mis-
satges.

El Dia Mundial de l’Acti-
vitat Física es va començar
a celebrar el 6 d’abril de
2002 a São Paulo (Brasil),
gràcies a l’impuls d’Agita
Mundo (xarxa mundial per
a la promoció de l’activitat
física), una organització in-
dependent a la qual l’Orga-
nització Mundial de la Sa-
lut (OMS) dóna tot el seu
suport i que qualifica com
a essencial en la lluita con-
tra el sedentarisme.

Catalunya tornarà a de-

mostrar la seva capacitat
de mobilització, conscient
que practicar activitat físi-
ca de manera regular és
una eina efectiva per mi-
llora de la salut i la qualitat
de vida i que suposa un
factor protector per a la
majoria dels problemes de
salut crònics. L’any passat
174.771 persones van
participar activament en
aquest Dia Mundial de l’Ac-
tivitat Física a través dels
276 esdeveniments orga-
nitzats per 391 entitats i
institucions catalanes.

S’acosta el Dia Mundial de l’Activitat Física

Cartell de la celebració

Comarques-Necrològiques

Diari de Girona ■DIVENDRES, 4 D’ABRIL DE 201422

Un neurocientífic tanca un
programa educatiu a Banyoles

El doctor en medicina i neuro-
ciència, Francisco Mora, va tancar
ahir el programa Eduquem en Fa-
mília de Banyoles amb una con-
ferència titulada Sólo se puede
aprender aquello que se ama.

Les associacions de mares i pa-
res organitzen el programa amb el
servei d’educació de Banyoles.
Mora va parlar de neurologia i
educació, per ajudar a entendre
millor els processos d’aprenen-
tatge dels mecanismes cerebrals. 

BANYOLES | DdG

Girona celebrarà diumenge el
Dia Mundial de l’Activitat Física
amb una caminada i activitats sa-
ludables a la Vall de Sant Daniel. La
commemoració d’aquesta jorna-
da és una iniciativa de caràcter
mundial que vol fomentar que la
ciutadania es mogui, seguint les re-

comanacions de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS). A Gi-
rona, el Dia Mundial de l’Activitat
Física oferirà, per tercer any con-
secutiu, un seguit d’activitats i
propostes per la tota la població.

L’inici de la caminada serà a dos
quarts d’ del matí, a la plaça de
Sant Pere per arribar fins a la font

del Ferro. A tres quarts de , a les
pistes poliesportives, es faran ac-
tivitats com una mini sessió d’es-
tiraments  a càrrec dels estudiants
de grau de Ciències de l’Activitat Fí-
sica i l’Esports d’EUSES o una ba-
tucada amb la colla Xirois pants,
amb l’opció de visitar el monestir
al final. 

GIORNA | DdG

Dia Mundial de l’Activitat Física a Girona

ANTONIA REVERTER ALBALADEJO
Ha mort als 95 anys. Era vídua de

Manel Bolívar Martí i tenia tres fills.
Residia a Arbúcies. L’enterrament
se celebrarà demà dissabte a les 12
del migdia a l’església parroquial
d’Arbúcies.

PERE SITJÀ CONGOST
Ha mort als 82 anys. Era casat

amb Ciseta Vinardell Capell i tenia
quatre fills, Carme, Llorenç, Anna i
Montse; fills polítics, Pere, Irene, Sal-
vador i Lluís; néts, Helena i Miquel,
Isaac, Guillem, Fàtima, Dani, Cristina,
Jordina i Maria; germana, Anna. Resi-
dia a Banyoles. Sala de vetlla: Tana-
tori Pla de l’Estany, c/ Pere Alsius,
308 (de 10 a 1 del migdia). L’en-
terrament se celebrarà avui diven-
dres a les 4 de la tarda a l’església
parroquial de Santa Maria dels Tu-
rers de Banyoles.

LUZ FO BUENDÍA
Ha mort als 82 anys a Castelló

d’Empúries, natural de Siles, Jaén.
Era vídua de Luis Manzanedo Ibá-
ñez. Residia a Castelló d’Empúries.

Se celebrarà una cerimònia demà
dissabte a 2/4 de 4 de la tarda a la
sala de cerimònies de la Funerària
Vicens de Figueres. Serà incinerada
al crematori de la mateixa funerària.

JOAQUIMA FALGUERA BRUNSÓ
Ha mort als 91 anys. Era vídua de

Joan Borrell Frigolé i tenia un fill. Re-
sidia a Cornellà del Terri. L’enter-
rament se celebrarà avui divendres
a les 3 de la tarda a l’església parro-
quial de Sant Esteve de Sords.

MARIA ARCHÉ i QUINTANA
Ha mort als 93 anys a Figueres,

natural de Sant Llorenç de la Muga.
Era vídua de Bonaventura Coll i Arc-
hé i tenia una filla. Residia a Figue-
res. Se celebrarà una cerimònia
avui divendres a les 11 del matí a la
sala de cerimònies de la Funerària
Vicens de Figueres. Serà inhumada
a Terrades.

FRANCISCO CORTÉS CRUCES
Ha mort als 70 anys. Era casat

amb Rosario Alcobe Mérida i tenia
tres fills. Residia a la Bisbal d’Empor-

dà. L’enterrament se celebrarà
avui divendres a 2/4 de 6 de la tar-
da a l’església parroquial de Santa
Maria de la Bisbal d’Empordà.

RAMONA PAGÈS LLOVERAS
Ha mort als 86 anys. Era vídua de

Josep Brugulat Pratsavall i tenia tres
fills. Residia a Llagostera. L’enter-
rament se celebrarà avui divendres
a les 4 de la tarda a l’església parro-
quial de Sant Fèlix de Llagostera.

LUIS RAMOS PALOU
Ha mort als 93 anys, natural de

Girona. Era casat amb Agustina Catá
Corsella i tenia cinc fills.  L’enter-
rament se celebrarà avui divendres
a les 11 del matí, a la parròquia de
Lloret de Mar.

JOAN FERRER ARGELÉS
Ha mort als 87 anys. Era casat

amb Catalina Zamora Serrano i tenia
una filla. Residia a Palafrugell.
L’enterrament se celebrarà avui di-
vendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’es-
glésia parroquial de Sant Martí de
Palafrugell.

MERCÈ PUIG i RIERA
Ha mort als 94 anys, natural de

Sant Julià de Vilatorta, Barcelona.
Era vídua de Víctor Creus i Vall i te-
nia una filla. Residia a Ripoll. L’en-
terrament se celebrarà avui diven-
dres a 2/4 d’11 del matí al monestir
de Ripoll.

CÁNDIDA GARCÍA MOYA
Ha mort als 94 anys, natural de

Pozo Alcón, Jaén. Era vídua de Manu-
el Parra Segura i tenia quatre fills.
Residia a Ripoll. L’enterrament se
celebrarà avui divendres a les 12 del
migdia al monestir de Ripoll.

RAFAEL BARRAGÁN BARRAGÁN
Ha mort als 81 anys a Girona, na-

tural de Cumbres Mayores, Huelva.
Era casat amb María Valiente Rodrí-
guez i tenia dos fills. Residia a Ro-
ses. L’enterrament se celebrarà
avui divendres a les 10 del matí a
l’església parroquial de Santa Maria
de Roses.

JOSEP ANGLADA CASAMITJANA
Ha mort als 68 anys, natural de

Santa Cristina d’Aro. Era casat amb
M. Rosa Vidal Brugués i tenia dos
fills. Residia a Santa Cristina d’Aro.
L’enterrament se celebrarà avui di-
vendres a les 11 del matí a l’esglé-
sia parroquial de Santa Cristina d’A-
ro.

SEBASTIÀ AYMERICH CANALS
Ha mort als 80 anys. Era casat

amb Leonor Bosch Ribas i tenia qua-
tre fills, Maria, Josep, Sebastià i Nar-
cís; fills polítics, Javier, Carmen, Anna
i Montse; néts, Pau, Andrea, Josep i
Eduard. Residia a Sarrià de Dalt. Sala
de vetlla: Tanatori de Girona, ctra. de
sant Feliu, 36 de Girona. L’enter-
rament se celebrarà avui divendres
a les 12 del migdia a l’església par-
roquial de Sant Pau de Sarrià de
Dalt.

JOSEP JANOHER i BOSCH
Ha mort als 91 anys a Viladamat,

natural de Sant Sadurní de l’Heura.
Era casat amb Rosa Colomer i Puig i
tenia una filla. Residia a Viladamat.

L’enterrament se celebrarà avui
divendres a les 11 del matí a l’esglé-
sia parroquial de Viladamat.
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ALBONS COLLS (9-22) Dr. Francesc Martí, 24 618 79 50 01
ANGLÈS FRANCH (9-21) Indústria 39-41 972 42 00 51
ARBÚCIES NAVARRO (9-21) Camprodon, 22 972 86 09 06
AVINYONET PUIGVENTÓS BERTRAN (8-21) Simó Llauneta, 31 639 31 65 99
BANYOLES OMEDES Mercadal, 16 972 57 01 46
BÀSCARA PAGÈS (9-21) Girona, 2 676 77 82 83
BESALÚ GRATACÓS NOU (9-21) Ganganell, 44 972 59 12 73
BESCANÓ NOGUERA (9-14/16-21) Major, 76 679 30 62 48
BLANES OMS-ARIAS Nou, 8 972 35 24 59
BONMATÍ MEDINA (9-20) St. Ramon, 4 972 42 22 31
BORDILS DE PUIG (9-20) Ctra. Palamós, 90 972 49 00 12
CADAQUÉS MORADELL Frederic Rahola, 19 972 25 87 51
CALDES MALAVELLA CASANOVAS Vall-llobera, 17 972 47 00 96
CAMPDEVÀNOL PUIG (9-21) Major, 12 972 73 00 29
CASSÀ DE LA SELVA FRIGOLA, C.B. Major, 1 972 46 00 18
CASTELLÓ D'EMPÚRIES CROSAS (9-21) Alfons XIII, 14 972 25 01 08
CELRÀ DELLONDER (9-20) Aumet, 48 667 55 81 61
CERVIÀ DE TER ISERN (9-21) Av. Catalunya, 46 972 49 60 14
COLERA REVILLA Mar, 78 972 38 92 12
CORÇÀ FERRARÓS (9-22) Av. Costa Brava, 1 972 63 00 83
CORNELLÀ DEL TERRI BUSQUET (9-22) Av. Girona, s/n 676 21 44 19

EL PORT DE LA SELVA SALA MIQUEL i M. ROSA, C.B. Mar, 8 686 51 50 94
FIGUERES PERXAS Rambla, 36 972 50 08 71
FLAÇÀ PAGÈS (9-21) Pl. Estació, 2 972 48 81 08
GER RAMOS  (9-22) Ctra. Vella, s/n 972 14 70 59
GIRONA SABRIÀ, SCP Sta. Eugènia, 163 972 23 99 05

SIMÓN BOMBÍ (9.15-22) Creu, 42 972 20 42 73
L'ESCALA ALARCÓN Del Port, 50 972 77 13 75
L'ESTARTIT ALABALL Av. Grècia, 14 972 75 05 24
LA BISBAL D'EMPORDÀ ESTEVAN (20-9) Ample, 13 972 64 06 22

GOÑI (9-20) Josep Irla, 14 972 64 01 51
LA JONQUERA ESCUTIA Major, 87 972 55 40 14
LLAGOSTERA JOAN SAURÍ Consellers, 28 639 64 44 26
LLANARS PÉREZ (9-21) Catalunya, 25 972 13 04 17
LLANÇÀ HORTALÀ Castellar, 8 972 38 14 96
LLORET DE MAR JORDI MARTÍNEZ (8.30-22) E. M. Passapera, 19 972 34 61 87
MAÇANET DE CABRENYS DE LAS CASAS Pl. Vila, 11 973 54 40 15
MAÇANET DE LA SELVA RIERA (9-21) Pg. de l'Església,16 972 85 80 71
OLOT FAJULA Pl. Conill, 3 972 26 09 87
PALAFRUGELL MARINÉ Ample, 55 972 30 34 88
PALAMÓS BAVIERA (9-22) Major, 1 972 31 41 70

MASSANEDA (9-20.30) Av. Llibertat, 75 972 31 45 87
MATAMALA (22-9) Major, 39 972 31 41 23

PERALADA LLANTA (9-22) Dr. Clos, 3 616 17 69 30
PORTBOU LLANTA Mar, 8 972 39 01 45
PUIGCERDÀ COFAN Alfons I, 16 972 88 01 60
RIBES DE FRESER RAMIS (9.30-20.30) Major, 24 663 15 08 39
RIPOLL ROCA Ctra. Barcelona, 38 972 70 14 90
ROSES LACAL Sant Elm, 25 972 25 63 89
SALT DAVESA Major, 20 972 23 05 68
ST. ANTONI CALONGE URQUIZU (9-21) Av. Catalunya, s/n 972 66 16 93
ST. ESTEVE D'EN BAS SACREST (9-14/16-21) Olot, 13 619 50 02 98
ST. FELIU BUIXALLEU M.V. SÁNCHEZ (9-21) Ctra. Grions, 29 972 86 53 23
ST. FELIU GUÍXOLS CASANOVAS Canigó, 16 (costat Mossos Esquadra) 972 32 83 52
ST. HILARI SACALM MUNTALT (9-21) Busquets i Punset, 13 972 86 90 49
ST. JOAN ABADESSES CAMPRUBÍ (9-21) Ramon d'Urgell, 56 972 72 22 26
ST. JOAN LES FONTS ARUMÍ (9-14/16-21) Ctra. Olot, 47 678 72 08 90
ST. JULIÀ DE RAMIS BRUNSÓ (9-13.30/16.30-21) Ctra. Antiga Banyoles 629 38 75 15
STA. COLOMA FARNERS JOANMIQUEL SOLÀ Francesc Moragas, 84 972 84 34 58
SARRIÀ DE TER JUANOLA RIBERA (13.30-16.30) Av. Sant Joan Bosco, 23 972 20 41 93
SILS P. ALTIMIR (9-21) Ctra. Sta. Coloma, 4 972 16 87 50
TOSSA DE MAR LORES (9-22) Enric Granados, 1-9, local 17 972 34 11 72
VILOBÍ D’ONYAR PUIGVERT, C.B. (9-14/16-21) Onyar, 2 972 47 30 08

Pregueu Déu per 

PERE  S ITJÀ  i CO N G O ST
Ha mort a Banyoles, el dia 3 d’abril de 2014, 

a l’edat de 82 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

A. C. S.
La seva esposa, Ciseta Vinardell i Capell; fills, Carme i Pere, Llorenç i Irene, Anna i Salvador, Montse i Lluís;

néts, Helena i Miquel, Isaac, Guillem, Fàtima, Dani, Cristina, Jordina, i Maria; germana, Anna; cunyats, nebots,
i la resta de la família, participen a les seves amistats tan sentida pèrdua. La cerimònia en sufragi de la seva ànima 

se celebrarà avui divendres, dia 4, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers.

Sala de vetlla: Tanatori Pla de l’Estany, c/ Pere Alsius, 308
Horari de vetlla: avui divendres de 10 a 1 del migdia 

Per a condols: www.memora.cat Banyoles, 4 d’abril de 2014

✝
Pregueu Déu per 

SEBAST IÀ  AYM ER ICH  CAN ALS
Ha mort cristianament a Girona, el dia 2 d’abril de 2014, 

a l’edat de 80 anys

A. C. S.
La seva esposa, Leonor; fills, Maria i Javier, Josep i Carmen, Sebastià i Anna, 
Narcís i Montse; néts, Pau, Andrea, Josep i Eduard; germans i tota la família

participen a les seves amistats i coneguts tan sentida pèrdua. La cerimònia religiosa
en sufragi de la seva ànima se celebrarà avui divendres, dia 4, a les 12 del migdia,

a l’església parroquial de Sant Pau de Sarrià de Dalt.
Sala de vetlla: Tanatori de Girona, Ctra. de Sant Feliu, 36, Girona

Per a condols: www.memora.cat Sarrià de Dalt, 4 d’abril de 2014

✝
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Uns  propietaris esperen des
de fa prop de cinc anys que els pa-
guin una part de les expropia-
cions per les obres del TAV. Amb el
tren ja en marxa des de fa més d'un
any, Adif encara té pendents al-
guns pagaments per haver ocupat
terrenys per fer els treballs entre
 i . Aquests acords es
van firmar de forma addicional un
cop havien començat els treballs,
per ocupacions de terrenys que no
estaven previstes en la planificació
inicial. Adif i els propietaris van fir-
mar llavors pel mateix preu que
s'havia pagat en les primeres ex-
propiacions, però l'estiu passat la
companyia ferroviària va enviar
una carta als afectats en la que s'a-
nul·laven els acords. Els propieta-
ris denuncien que ara només els
volen pagar la meitat del preu
pactat, i l'assumpte està en mans
del Jurat d'Expropiacions, que en-
cara podria tardar més d'un any i
mig a resoldre els casos. Les quan-

titats van des dels  euros fins als
.. Des d'Unió de Pagesos,
denuncien que mai s'havia donat
el cas que una companyia anul·li
uns acords que ja s'han firmat, i
confien que el Jurat d'Expropia-
cions els donarà la raó. Per tot
això, però, encara podrien haver
d'esperar fins al  o el . En
alguns casos, la resolució es faria
set anys després de firmar els
acords. «És el mateix projecte, en
les mateixes finques, i ho van ocu-
par tot al mateix moment. Van
necessitar un increment de su-
perfície i la gent va col·laborar», ex-
plicaven des d'Unió de Pagesos.
Des del sindicat recorden que l’es-
tiu passat Adif va enviar la carta als
propietaris anul·lant els acords
(vegeu amunt) i se’ls va requerir fer
una nova valoració dels terrenys.
Aquesta, però, s’havia de fer sobre
zones trinxades, afectades per
unes obres que ja fa un temps
que van concloure. Un dels por-
taveus d’Unió de Pagesos, Joan Ca-

ball, va remarcar que «és una ver-
gonya», i que ja fa temps que
s’haurien d’haver cobrat aquestes
expropiacions per una infraes-
tructura que ja està funcionant.
«Des d'Unió de Pagesos hem fet
molts informes. Considerem que
tenim molts números que el jurat
digui que s'ha de pagar el mateix
i amb interessos, que poden ser de
fins a  anys», asseguraven ahir des
del sindicat. 

ERC reclama el pagament 
La diputada d’ERC al Congrés,
Teresa Jordà, defensarà avui a la
Comissió d’Administracions Pú-

bliques una Proposició no de Llei
per instar al Govern espanyol a
abonar, a través d’Adif, els paga-
ments de les indemnitzacions que
es van pactar al seu moment amb
els propietaris de les finques ex-
propiades pel pas del Tren d’Alta
Velocitat entre Barcelona i la Jon-
quera. Així mateix, també s’insta al
Govern que compleixi amb els
compromisos adoptats i mantenir
en tots els casos el preu pactat ini-
cialment per totes les finques afec-
tades pel projecte, i no amb la re-
baixa insinuada l’estiu passat. Jor-
dà va assegurar que «aquesta és
una mostra més de la deixadesa de

l’Estat Espanyol cap a Catalu-
nya». A més, va afegir que «Adif
pretén incomplir els seus com-
promisos legals amb les perso-
nes afectades, generant a més a
més greuges comparatius entre
elles i deixant-los, a priori, en una
situació d’indefensió que només
podrien resoldre als tribunals».
«Uns tribunals que podrien acabar
condemnant l’Estat espanyol, ge-
nerant molt més despesa de la
que es pretén estalviar estafant a
les famílies afectades», va afirmar
la diputada. Des d’ERC van la-
mentar el «greuge respecte a l’en-
torn» que s’ha generat i van recla-
mar una solució ràpida.

GIRONA | ROBERT VAN EECKHOUT

Comarques
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Més de cinc
anys d’espera i
sense cobrar
expropiacions
pel TAV

Propietaris afectats esperen encara la
resolució d’un jurat que podria arribar el 2015
!

ERC reclamarà avui a Madrid que Adif
acceleri els pagaments pendents
!

ADIF VA FER ARRIBAR
L’ESTIU PASSAT una carta als
propietaris afectats en la que es
notifica l’«acord de no
conformitat ni autorització de
l’acord d’adquisició amistosa»
dels terrenys en diferents etapes
de les obres del TAV. Des d’Unió
de Pagesos van lamentar que
«encara no havia passat mai que
una administració tingui un
document firmat per totes les
parts, i que al cap de 4 anys enviï
una carta a la gent dient que no
dóna conformitat al pagament».
El sindicat defensa que s’han
intentat establir diàlegs amb Adif
en diverses ocasions, i que tot i
que «veuen lògic» que hi hagi
aquestes protestes, «no han fet
res per solucionar-ho». La
problemàtica es troba avui en dia
en mans del Jurat
d’Expropiacions, tot i que des del
sindicat agrari van explicar que el
procés podria anar per llarg i no
resoldre’s fins d'aquí a un any i
mig o dos, mentre els afectats
segueixen esperant.

!

Anul·lació dels
acords l’estiu
passat

L’Agència Catalana de l’Aigua va
aprovar aquest dimarts passat un
pressupost de . euros per
actuacions de manteniment i con-
servació de lleres que es duran a
terme aquest any en l’àmbit de les
conques internes catalanes. Dins
d’aquestes inversions, l’Agència
destinarà . euros a actua-
cions en zones no urbanes,  de
les quals són a les comarques gi-
ronines,  a Barcelona, sis a Tar-
ragona i vuit a les Terres de l’Ebre.

En el cas dels trams urbans s’ha
establert una convocatòria de sub-
vencions d’un total de .
euros,  dels que l’ACA n’aportarà

. () i els ajuntaments els
. euros () restants.

Segons van informar des de l’A-
gència, les subvencions als muni-
cipis es concediran en funció de
criteris com el risc d’inundabilitat
del tram; de la presència de vege-
tació que pugui obstaculitzar el rè-
gim de corrents; de la previsió de
restauració amb espècies vege-
tals autòctones; de les infraes-
tructures inundables aigua avall;
del tipus de massa d’aigua; de l’e-
xistència d’espècies vegetals inva-
sores i d’estructures transversals a
una distància inferior a dos qui-
lòmetres que representin una res-
tricció hidràulica.

BARCELONA | DdG

L’ACA destinarà 400.000
euros al manteniment de les
lleres de conques internes

DIARI DE GIRONA

Sant Gregori va celebrar dilluns passat el Dia Mundial de l’Activitat Física
amb l’organització de diferents activitats adaptades a tots els participants.
Les propostes anaven des d’una gimcana per la zona de la pineda,
passejades per les rutes del Consorci Sant Gregori o jocs adaptats per a
persones amb problemes de mobilitat; a més d’un circuit de passejades amb
gossos pels espais del municipi. 

!

Dia de l’Activitat Física a Sant Gregori

MED PLAYA HOTELS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria, que se celebrará en Girona, Pl. Catalunya, nú-
mero 14, primero-D, en primera convocatoria el día 26 de
Junio de 2014, a las once horas, y en segunda convoca-
toria, si procediese, el día 27 de Junio de 2014 a la
misma hora, con el siguiente: 

Orden del día

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales, individuales y consolidadas, correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como
la gestión del órgano de administración en el mismo pe-
riodo.
2º.- Aplicación del resultado correspondiente al ejerci-
cio 2013.
3º.- Acordar, en su caso, sobre una distribución de divi-
dendos.
4º.- Tratar sobre la retribución del órgano de adminis-
tración. 
5º.- El nombramiento de auditores de cuentas. 
6º.- Tratar acerca del otorgamiento de unos avales. 
7º.- Ruegos y preguntas.
8º.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de
la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente
convocatoria, se encuentran a disposición de los accio-
nistas los documentos que han de ser sometidos a su
aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo
obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mis-
mos. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta
el séptimo día anterior al previsto para la celebración
de la Junta, los accionistas podrán solicitar las infor-
maciones o aclaraciones que estimen precisas, o for-
mular por escrito las preguntas que estimen pertinentes,
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Girona, a 8 de Abril de 2014. El Secretario del Consejo de
Administración, Comfenix, S.L., representado por Don
Josep Maria Codina Negre.
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Catalunya s’adhereix per
cinquè any consecutiu a la
celebració del Dia Mundial
de l’Activitat Física (DMAF)
d’aquest diumenge, 6 d’a-
bril, amb l’objectiu de pro-
moure l’activitat física com
a element fonamental de
salut i benestar. Enguany,
l’acte central se celebrarà
a Tortosa el mateix dia 6,
tot i que arreu del territori
català es multiplicaran les
activitats.

El Dia Mundial de l’Acti-
vitat Física se celebra des
del 2002 a tot el món i Ca-
talunya hi participarà entre
l’1 i el 14 d’abril. Fins avui,
ja s’han registrat 107 acti-
vitats que mobilitzaran cap
a quaranta mil persones,
una xifra que dobla les pre-
visions fetes l’any passat a
menys d’una setmana del
dia central; 174.771 perso-
nes hi van participar acti-
vament, a través dels 276
esdeveniments organitzats
per 391 entitats i instituci-
ons catalanes.

Adreçada tant a infants i
adolescents com a adults i
gent gran, la iniciativa de
caràcter mundial vol fo-
mentar que tothom faci

exercici, seguint les reco-
manacions de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut
(OMS). Aquest dia se cele-
brarà novament arreu del
planeta per fomentar
aquesta recomanació i pre-
venir les més de tres mil
morts anuals a Catalunya
que es relacionen amb el
sedentarisme. El lema
d’enguany és: “Acumuleu
30 minuts d’activitat física
cada dia” (en infants i ado-
lescents es recomana 60
minuts), amb el sublema:
“Activitat física: un gol d’or
per a la salut”, que juga

amb la celebració del mun-
dial de futbol del Brasil de
l’estiu vinent.

Amb l’objectiu de fo-
mentar un estil de vida sa-
ludable, Catalunya disposa
del pla d’activitat física es-
port i salut (Pafes), una ini-
ciativa interdepartamental
del govern de la Generali-
tat per lluitar contra el se-
dentarisme impulsada pel
Departament de Salut i la
secretaria general de l’Es-
port. L’objectiu final del pla
és millorar la salut i la qua-

litat de vida de les perso-
nes sedentàries adultes,
tot augmentant els nivells
d’activitat física amb la ca-
pacitació de professionals
sanitaris i facilitant la pràc-
tica als usuaris de l’atenció
primària.

Tenint en compte que el
sedentarisme és el tercer
factor de risc de mort als
països occidentals, la Ge-
neralitat té en marxa di-
verses actuacions en
aquest sentit. Potenciar els
programes de protecció i
promoció de la salut i la
prevenció de les malalties
cròniques és una de les
prioritats del pla de salut

Aquest 6 d’abril milers de persones fomentaran els beneficis
de ser físicament actiu a qualsevol edat

2011-2015 i del pla de go-
vern, i és per això que se-
guir impulsant el Pafes és
un dels objectius estratè-
gics. El Pafes ja s’ha estès
al 99% del territori i més
de mig milió de ciutadans
ja han rebut consells sobre
activitat física saludable als
centres de primària.

El sedentarisme ha dis-
minuït entre el 2006 i el
2011 en un 19%, sobretot
en la població destinatària
del Pafes, en què ha dismi-
nuït un 34%. Practicar ac-
tivitat física de manera re-
gular és una eina efectiva
de millora de la salut i la
qualitat de vida relaciona-

da amb la salut, alhora que
suposa un factor protector
per a diferents trastorns
crònics (hipertensió, diabe-
tis, dolors musculars...) i
patologies (malalties de
l’aparell circulatori i càn-
cer, principalment). Fer
exercici també millora la
salut mental. El pla integral
per a la promoció de la sa-
lut mitjançant l’activitat fí-
sica i l’alimentació saluda-
ble (PAAS) i el pla nacional
de promoció de l’activitat
física (PNPAF) recomanen,
com a mínim, acumular 30
minuts d’activitat d’intensi-
tat moderada cinc dies per
setmana.

El secretari general
de l’Esport, Ivan Ti-
bau, i el secretari de
Salut Pública, Antoni
Mateu, conjuntament
amb l’alcalde de Tor-
tosa, Ferran Bel; el di-
rector del Campus
Terres de l’Ebre URV,
Azael Fabregat; el de-
legat del govern a les

Catalunya celebra el Dia Mundial
de l’Activitat Física

Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, i la represen-
tant territorial de l’Es-
port a la demarcació,
Cinta Espuny, van pre-
sentar a Tortosa l’acte
central de la celebració
d’aquesta jornada, de-
mà diumenge, dia 6,
que es fa amb el su-
port dels esportistes

Toni Gerona, entrena-
dor del FC Barcelona
B d’handbol, de Tor-
tosa, i Sònia Fran-
quet, tiradora de tir
olímpic, d’Ascó.

La caminada salu-
dable començarà a
les 10 h al parc Teo-
dor González, on hi
haurà els parlaments

i la lectura del manifest
del DMAF. A les 10.30 h
començarà un recorre-
gut que portarà els
participants i les auto-
ritats per diversos in-
drets d’interès turístic
del municipi, fins a ar-
ribar altre cop al parc,
cap a les 11.30 h, on hi
haurà un tast de taron-
ges i aigua. A continua-
ció, de 12 h a 14 h, es
faran tallers gratuïts

per a totes les edats a
càrrec de clubs, insti-
tucions i entitats es-
portives i educatives
de la demarcació.

Els dies previs, s’han
organitzat activitats di-
rigides a alumnes de
primària i secundària
de centres educatius
de Tortosa, així com
xerrades al voltant de
la promoció de l’activi-
tat física.

Caminada saludable a Tortosa

La Generalitat el
promou per
reduir el
sedentarisme,
tercer factor de
risc de mort

Marc
Márquez

hi dóna
suport

”Activitat física:
un gol d’or per a la
salut”, el lema
mundial de la
campanya
d’enguany

Autoritats i esportistes, amb el cartell
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A les portes del Dia Mun-
dial de l’Activitat Física,
que se celebrarà el proper
6 d’abril, és interessant
prendre nota dels consells
d’un assessor en promoció
d’activitat física de l’OMS i
la Unesco, i responsable
d’Agita São Paulo, una en-
titat de l’estat del Brasil.
Es tracta del Dr. Victor
Matsudo, director d’Agita
Mundo (xarxa mundial per
a la promoció de l’activitat
física), un referent mun-
dial en l’àmbit de la pro-
moció dels hàbits saluda-
bles entre la població.

Per què és tan perillós
el sedentarisme?

Perquè és la segona
causa de mort al món el
2008 (300.000 morts a
l’any al Brasil). L’obesitat
mata, però el sedentaris-
me encara mata més, i ja
està considerat com el nou
tabaquisme. La falta d’ac-
tivitat física té una afecta-
ció negativa en els malalts
d’Alzheimer, demència
vascular i càncer. En canvi,
l’activitat física redueix a

El Dr. Victor Matsudo, un referent mundial, insisteix en la importància
de realitzar activitat física moderada cada dia

la meitat el risc de patir
càncer de mama, fa baixar
a un 30% la possibilitat de
patir una malaltia cardio-
vascular i millora la capa-
citat d’autonomia perso-
nal.

Hem de dedicar mol-
tes hores a fer activitat
física?

No cal realitzar molta
activitat física; amb una
mica n’hi ha prou. Està de-
mostrat que aquest tipus
d’activitat, juntament amb
una bona dieta i una bona
salut mental, és una alter-
nativa a les pastilles i la ci-
rurgia. A més, comporta
un estalvi elevat en la des-
pesa sanitària (310 milions
de dòlars a São Paulo).

I quina és la millor re-
cepta per dur una vida
saludable?

Fer 30 minuts d’activi-
tat física diària, passar
menys estona assegut i
moure’s sovint, si ets
adult. Cal recordar també
que en infants i adoles-
cents, per estar físicament
actiu, calen 60 minuts.

Aquest estil de vida es pot
portar tant a casa, com a
la feina o en el temps
d’oci.

Què cal per què la gent
assumeixi que ha de
moure’s?

Aquest és un procés di-

fícil. Cal canviar la percep-
ció social del risc de la in-
activitat. Els poders pú-
blics sovint només reaccio-
nen quan hi ha una mobi-
lització social. Per tant, la
població hauria d’augmen-
tar el grau d’‘indignació’.

Com valora les inicia-
tives que es realitzen a
Catalunya?

Catalunya es troba en el
camí correcte en la lluita
contra el sedentarisme i
està reduint les xifres de
manera important, cosa

que està convertint l’es-
port en un fet cultural. Es-
tà aplicant bé els seus
plans d’actuació, tot i que
els aconsello que busquin
una mascota i un nom curt
per als seus plans, que im-
pactin i en facilitin la iden-
tificació.

I el paper de la socie-
tat civil?

Les entitats catalanes
no només tenen idees, si-
nó que ho han transformat
en fets i en projectes que
ajuden a promoure els hà-
bits saludables.

Quina incidència està
tenint la celebració del
Dia Mundial de l’Activi-
tat Física al nostre país?

Molt positiva. Aquí es
viu de manera especial i es
prepara amb cura, a ban-
da que es renova el cartell
cada any. Aquest 2014
l’impacte i el ressò serà
més fort gràcies a l’eslò-
gan “Activitat física: un gol
d’or per la salut”, perquè
juga amb la celebració del
mundial de futbol del Bra-
sil de l’estiu vinent.

“L’obesitat mata, però el
sedentarisme encara mata més”

Victor Matsudo
(Jordi Estruch)

Gabriel Gorce i Arnau Ferrer reben la felicitació d’Ivan Tibau pel bronze assolit
en els passats Jocs d’hivern

L’esquiador alpí català amb
discapacitat visual Gabriel
Gorce i el seu guia, Arnau
Ferrer, van ser rebuts re-
centment pel secretari ge-
neral de l’Esport, Ivan Ti-
bau, que els va felicitar per
la medalla de bronze en la
supercombinada obtinguda
en els Jocs Paralímpics d’hi-
vern de Sotxi 2014.

En la recepció, celebrada
al Museu i Centre d’Estudis
de l’Esport Dr. Melcior Co-
let, de Barcelona, Ivan Ti-
bau va estar acompanyat

pel president de la Federa-
ció Catalana d’Esports d’Hi-
vern, Oscar Cruz; el presi-
dent de la Federació Catala-
na d’Esports per a Cecs,
Manel Eiximeno; el director
tècnic de l’equip paralímpic
estatal, Jordi Carbonell; el
president del club Play and
Train –el primer club para-
límpic català d’esports d’hi-
vern al qual pertany Gor-
ce–, Josep Maria Juncade-
lla; la responsable de l’àrea
esportiva de la candidatura
Barcelona Pirineus 2026,

Mònica Bosch, i la presiden-
ta del Comitè Tècnic d’Esquí
Alpí del Comitè Paralímpic
Internacional, Sylvana Mes-
tre, a banda de represen-
tants de l’equip tècnic i fa-
miliars.

Ivan Tibau va explicar
que el govern se sent “par-
tícip” de la medalla obtin-
guda per Gorce i Arnau, a
qui va qualificar com a “re-
ferents”, fruit del treball i
d’uns èxits que ajudaran a
fer créixer l’esport paralím-
pic. El secretari general de

l’Esport també es va felici-
tar per l’èxit “rotund” del
treball conjunt de la Fede-
ració Catalana d’Esports
d’Hivern i la Federació Ca-
talana d’Esports per a Cecs
per potenciar els respectius
esports, que ha possibilitat
aquest bon resultat.

En la seva segona parti-
cipació olímpica –va debu-
tar a Vancouver 2010–, Ga-
briel Gorce va guanyar a
Sotxi la primera medalla en
uns Jocs, un bronze, que va
ser el millor resultat dels
representants catalans en
aquesta competició i va re-
presentar un dels tres me-
talls que va sumar la dele-
gació estatal. Acompanyat
de Ferrer, a la cita russa
Gorce també va obtenir dos
diplomes paralímpics, grà-
cies als dos setens llocs en
les proves de descens i de
gegant.

El govern homenatja els medallistes
paralímpics de Sotxi

Recepció al Museu Colet (Jordi Estruch)

El	  9	  Espor=u	  30-‐3-‐2014

l’Ebre,	  4-‐4-‐2014
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Diari	  de	  Tarragona,	  2-‐4-‐2014



Presència	  a	  internet	  
!
Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física.	  Secretaria	  General	  de	  l'Esport.	  Generalitat	  de	  Catalunya	  

Tortosa	  acollirà	  l’acte	  central	  del	  Dia	  Mundial	  de	  l’Ac=vitat	  Física	  

Un	  miler	  de	  persones	  celebren	  a	  Tortosa	  l’acte	  central	  del	  Dia	  Mundial	  de	  l’Ac=vitat	  Física	  

Una	  caminata	  en	  Tortosa	  será	  el	  epicentro	  del	  día	  mundial	  de	  la	  ac=vidad	  Isica	  en	  Catalunya	  

Tortosa	  acollirà	  l'acte	  central	  del	  Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física,	  on	  EUSES	  hi	  col·∙laborarà	  

Caminada	  saludable	  -‐	  El	  digital	  de	  cultura	  de	  proximitat	  

Bloc	  El	  Piscolabis:	  #apadrinounsedentario	  en	  el	  #DMAF2014	  

Departament	  de	  la	  Presidència.	  Secretaria	  General	  de	  l’Esport	  

El	  CAP	  de	  Cardona	  organitza	  una	  caminada	  popular	  per	  celebrar	  el	  Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física	  

Ajuntament	  de	  La	  Selva	  del	  Camp	  

Tortosa	  acollirà	  l'acte	  central	  del	  Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física,	  La	  Vanguardia	  

Tortosa	  acogerá	  el	  acto	  central	  del	  día	  mundial	  de	  la	  Ac=vidad	  Física,	  La	  Vanguardia	  

http://esports.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/pla_nacional_de_promocio_de_l_activitat_fisica_pnpaf/dia_mundial_de_l_activitat_fisica
http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-pres-dia-mundial-af-2014
http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-sge-celeb.-dia-mundial-tortosa
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-caminata-tortosa-sera-epicentro-dia-mundial-actividad-fisica-catalunya-20140401133414.html
http://euses.cat/terres-ebre/index.php/fr/actualites/item/tortosa-acollira-l-acte-central-del-dia-mundial-de-l-activitat-fisica-on-euses-hi-col%C2%B7laborara
http://surtdecasa.cat/ebre/agenda/caminada-saludable-dia-mundial-de-lactivitat-fisica
http://elpiscolabis.com/2014/03/29/apadrinounsedentario-en-el-dmaf2014/
http://esports.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/pla_nacional_de_promocio_de_l_activitat_fisica_pnpaf/dia_mundial_de_l_activitat_fisica
http://www.cardona.cat/*/destacats/noticies/abril-2014/944
http://www.laselvadelcamp.org/actualitat/noticia/dia-mundial-de-lactivitat-fisica
http://www.lavanguardia.com/deportes/20140401/54404621777/tortosa-acollira-l-acte-central-del-dia-mundial-de-l-activitat-fisica.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20140401/54405342958/tortosa-acogera-el-acto-central-del-dia-mundial-de-la-actividad-fisica.html


El	  Pla	  de	  l’Estany	  amb	  la	  celebració	  de	  la	  1a	  trobada	  espor=va	  “Capacitats”	  

La	  Secretaria	  General	  de	  l’Esport	  i	  la	  Fundació	  Agrupació	  signen	  un	  conveni	  per	  promoure	  els	  hàbits	  saludables	  i	  

l’ac=vitat	  Isica	  

Herramientas	  para	  medir	  la	  ac=vidad	  Isica	  de	  nuestros	  pacientes-‐	  SEMFYC-‐PAAPS	  

Programa	  La	  Bombonera	  d'Olesa	  Ràdio	  

Molta	  par=cipació	  en	  el	  Dia	  de	  l'Ac=vitat	  Física,	  Vila	  de	  Piera	  

Dia	  Mundial	  de	  l’Ac=vitat	  Física,	  Cervià	  de	  Ter	  

Caminada	  de	  marxa	  nòrdica	  per	  Calafell	  el	  10	  d’abril,	  Dia	  Mundial	  de	  l’Ac=vitat	  Física,	  Calafell	  Ràdio	  

Hospital	  Quirón	  Barcelona	  se	  une	  al	  Día	  Mundial	  de	  la	  Ac=vidad	  Física	  

Federació	  Catalana	  de	  Tennis	  

9	  d’abril.	  Tàrrega	  celebra	  el	  Dia	  Mundial	  de	  l’Ac=vitat	  Física	  

Centre	  Geriàtric	  Maria	  Gay	  

Cervià	  de	  Ter	  

El	  CAP	  de	  Cardona	  organitza	  una	  caminada	  popular	  per	  celebrar	  el	  Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física	  

Els	  alumnes	  de	  CAFE	  i	  Fisioteràpia	  col·∙laboren	  en	  el	  Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física	  a	  Tortosa	  

http://www.ceplaestany.cat/Noticies/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/157/ES-COMMEMORA-EL-DIA-MUNDIAL-DE-LACTIVITAT-FISICA-AL-PLA-DE-LESTANY-AMB-LA-CELEBRACIO-DE-LA-1a-TROBADA-ESPORTIVA-CAPACITATS.aspx
http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-conveni-fund.-agrupacio
http://educacionpapps.blogspot.com.es/2014/03/herramientas-para-medir-la-actividad.html
http://www.viladepiera.cat/actualitat/noticies/molta-participacio-en-el-dia-de-l-activitat-fisica
http://www.cegirones.cat/2014/04/dia-mundial-de-lactivitat-fisica-2014.html
http://calafellradio.cat/caminada-de-marxa-nordica-per-calafell-el-10-dabril-dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://www.quiron.es/es/barcelona_hospital/noticias/dia_actividad_fisica_2014
http://www.fctennis.cat/docencia/6-dabril-de-2014-dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://captarregaics.wordpress.com/2014/04/07/9-dabril-tarrega-celebra-el-dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://www.residenciamariagay.org/ca/noticias/actividades/noticia/140507-dia-mundial-de-l.jsp
http://www.cegirones.cat/2014/03/dia-mundial-de-lactivitat-fisica-cervia.html
http://www.cardona.cat/*/destacats/noticies/abril-2014/944
http://euses.cat/terres-ebre/index.php/fr/actualites/item/els-alumnes-de-cafe-i-fisioterapia-col%C2%B7laboren-en-el-dia-mundial-de-l-activitat-fisica-a-tortosa


!
Club	  Tennis	  Tarragona	  

Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física	  a	  la	  URV	  2014	  

Tai-‐Chi	  i	  una	  passejada	  arran	  de	  mar	  a	  Blanes	  per	  celebrar	  el	  Dia	  Mundial	  de	  l’Ac=vitat	  Física	  

Els	  EAP	  de	  Tarragona	  ciutat	  caminen	  pel	  Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física	  

El	  6	  d’abril	  Catalunya	  celebra	  el	  Dia	  Mundial	  de	  l’Ac=vitat	  Física.	  Diariwin.cat	  

Vandellòs	  i	  l'Hospitalet	  s'apunta	  al	  Dia	  Mundial	  de	  l'Ac=vitat	  Física.	  Costadiari.cat	  

El	  Bloc	  de	  la	  UFEC	  

Ulldecona	  

Blog	  EAP	  Navàs-‐Balsareny	  

EAP	  Vilanova	  del	  Camí	  

Equip	  d'Atenció	  Primària	  d'Encants	  

!!!!!

http://www.tennistarragona.com/activitats/80,dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://www.urv.cat/esports/postdmaf.html
http://www.blanesaldia.com/blanes/15824-tai-chi-i-una-passejada-arran-de-mar-a-blanes-per-celebrar-el-dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://www.icscampdetarragona.cat/webg/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=239&cntnt01origid=115&cntnt01returnid=296&hl=ca_ES
http://www.diariwin.cat/el-6-dabril-catalunya-celebra-el-dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://www.naciodigital.cat/delcamp/costadiari/noticia/902/vandellos/hospitalet/apunta/al/dia/mundial/activitat/fisica
http://www.ufecbloc.cat/activitat-fisica-30-minuts-dia/
http://ulldecona.cat/dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://eapnavasbalsarenyics.wordpress.com/2014/04/04/caminar/
http://icsvilanovacami.wordpress.com/2014/04/04/06042014-dia-mundial-de-lactivitat-fisica/
http://eapencantsics.wordpress.com/2014/03/28/6-dabril-dia-mundial-de-lactivitat-fisica/


Xarxes	  Socials	  
!
Twi$ers	  oficials:	  	   	  -‐	  @esportcat:	  48	  tuits	  en	  3	  idiomes	  (català,	  anglès	  i	  castellà)	  entre	  el	  dia	  7	  i	  el	  dia	  18	  d’abril	  de	  	  
	   	   	   	  	  	  	  consells	  i	  trucs	  
	  	   	   	   	  -‐	  @salutcat:	  21	  tuits	  amb	  consells	  i	  trucs	  
	  	   	   	   	  -‐	  @CARSantCugat:	  7	  tuits	  amb	  foto	  de	  7	  espor=stes.	  !
E0quetes:	  	   -‐	  #DMAF2014	  
	   	   -‐	  #moute30minuts	  

	  

	  



Material	  oficial	  DMAF	  
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Inicia.ves	  DMAF	  a	  Catalunya	  
!
!
!
!
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6 d’abril

dia mundial de

l’activitat física

7 d’abril

dia mundial de

la salut

celebra el dia mundial de 

l'activitat física 
i la salut 

amb les activitats que hem preparat 
aquesta setmana!

Masterclass d’Aiguazumba
Dimarts 1 d’abril, de 13.45 a 14.30h

Masterclass de Zumba
Dissabte 5 d’abril, d’11 a 12h 

Activitats obertes 
i gratuïtes!

més informació a recepció o a www.claror.cat

                                   

I Caminada Solidària 
Celebrem  el  dia  Mundial  de  l’Activitat  Física 

Recorregut curt: 5 Km - Recorregut llarg: 9 Km 
Participeu  portant  1  Kg  d’aliments  pel  Banc  d’aliments  de  Lleida 

Dia  9  d’abril  de  
2014 a les 10.00 
  
Sortida i arribada: 
Passarel·la Maristes 
(Monument Juli Cèsar) 

Organitza: 

 
Col·labora: 
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Una festa familiar per gaudir a TORREBONICA
HYj]k$� eYj]k$� [jaYlmj]k$� _]fl� _jYf&&&� Y� d�Yaj]� ddamj]&

Dia mundial
de la Salut

6 d’abril 2014

Ɔ Caminada amb Cercavila: Estació “Terrassa Est” Ɔ Bicicletada: Estació “Terrassa Nord” Ɔ Xocolatada popular Ɔ Teatre 
infantil i tallers maquillatge Ɔ Marxa Nòrdica Ɔ Cors infantils del Conservatori Ɔ Taller divulgatiu desfibril·ladors Ɔ Jocs 
infantils Thao Ɔ TXI KUNG Ɔ Presentació escolar “Salut del barri” Ɔ Concurs Escolar de Fotografia Ɔ� >ajY�\�]flalYlk�
socio-sanitàries Ɔ 9[lanalYlk�a�klYf\k�\�]flalYlk�a�]ehj]k]k�[gd�dYZgjY\gj]k�Ɔ Presentació tràiler “Picnic de la Memòria” Ɔ 
;]j[YnadY� \�Yh]jalam�Ɔ Dinar solidari (4,5¤) Ɔ Acció col·lectiva reivindicativa: “Art és Salut” Ɔ� =f� ^gjeY� ]f� *(��Ɔ                 

Ɔ Participar té premi: “Mou-te” i participa en el sorteig Ɔ

Persones amb necessitats especials, preguem
contactin amb l'organització fins al 03.04.14
salut.comunitaria@terrassa.cat

organitza

col·labora
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KWWS���HV�ZLNLORF�FRP�ZLNLORF�YLHZ�GR"LG �������

������KRUHV�$UULEDGD�DO�3DUF�
7DVW�GH�WDURQJHV�L�DLJXD��'$5301��*XVWXP�
6XF�L�DLJXD��0F'RQDOGV�
&DUDPHOV�L�JDOHWHV��',$)$50�/DERUDWRULRV�

������KRUHV�ILQV�OHV�������KRUHV�7DOOHUV�JUDWXwWV�SHU�D�WRWHV�OHV�HGDWV�

³$FXPXOHX����PLQXWV�G
DFWLYLWDW�ItVLFD�FDGD�GLD´
³$FWLYLWDW�ItVLFD��XQ�JRO�G¶RU�SHU�OD�VDOXW�´

 Dia Mundial Activitat Física. Tortosa, 6 d'abril 2014 
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Divendres  4  d’abril.  III Diada poliesportiva escolar 

Col·laboracions: Ajuntament de Tortosa. TortosaSport. ST Ensenyament. ST Salut. RT Esport a 
les TE. DT Benestar Social. URV, Campus   Terres   de   l’Ebre.   EUSES.URV TE. Consell Esportiu del 
Baix Ebre. Agrupació AEEC. Reserva Biosfera. IDECE. Diputació de Tarragona. Tricentenari 1714. 
Agrupació Mútua. CE Tortosa. Servei Emergències Mèdiques. Institut de Tecnificació Esportiva. 

III Diada poliesportiva al pavelló firal de Remolins (alumnat de 6è i 1r ESO de centres educatius 
del municipi.  

9.30 hores Concentració al pavelló   firal  de  Remolins  de   tot   l’alumnat dels centres educatius de 
Tortosa (alumnat de 6è).  
 

Inauguració de la Jornada: Sra. Cinta Espuny (Representació   Territorial   de   l’Esport   a   les  
TE), Sr. Pere Panisello (President Consell Esport Baix Ebre), Sr. Xavi Nadal (Director 
EUSES.URV TE), Sra. Immaculada Obiol (Inspectora en Cap ST Ensenyament), Lucia Tomàs 
(Directora Institut de Tecnificació Esportiva). 

9.45 hores Inici de les rotacions (iniciació esportiva) fins a les 12h.  

11.30 hores Arribada  dels  alumnes  de  1r  d’ESO  

11.45 hores Concentració  de  l’alumnat  de  6è  i  1r  d’ESO.  Lectura  del  manifest  en motiu del DMAF, 
i coreografia conjunta 

Cloenda  6è  Primària  i  inauguració  de  1r  d’ESO.   

Sr. Gerard Figueras (Director   General   del   Consell   Català   de   l’Esport),   Sr. Albert Gómez 
(Director ST Salut a les TE),  Sra.  Cinta  Espuny   (Representant   territorial   de   l’Esport   a   les  
TE),  Sr. Pere Panisello (President Consell Esport Baix Ebre), Sr. Xavi Nadal (Director 
EUSES.URV CTE), Sra. Immaculada Obiol (Inspectora en Cap ST Ensenyament a les TE) 

Alumnat dels centres de Primària: desplaçament als seus centres acompanyats per alumnat del 
Grau  de  CAFE  i  cicles  formatius  de  l’Institut  de  Tecnificació. Repartiment  d’un  “full  informatiu de les 
activitats  DMAF  2014”  i  enganxines. 

12.00 hores Inici  activitats  alumnat  d’ESO  fins  a  les  14h.   

14.00 hores Tancament  de  l’acte  i  invitació als actes del diumenge (Alcalde,  Director CCE, Salut, 
Ensenyament, EUSES.URV i Inst. Tecnificació) Repartiment   d’un   “full informatiu de les activitats 
DMAF  2014” 

  
 

Acte	  Central	  DMAF	  Tortosa	  6-‐abril-‐2014
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