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DIA MUNDIAL 
DE L’ACTIVITAT FÍSICA

Gent activa, gent feliçGent activa, gent feliçGent activa, gent feliçGent activa, gent feliç

6 d’abril de 2017

Activitats programades amb motiu del 
Dia Mundial de l’Activitat Física

•Portes obertes al CEM Parc del Garraf els dies 4, 5 i 6 d’abril 
(les persones podran accedir a la instal·lació només un dia 
d’aquests tres)

•Dia 4 d’abril, a les 11:30, al CEM Parc del Garraf: Xerrada sobre 
activitat física i salut, a càrrec del Dr. Oriol Huguet, metge de 
família al CAPI Baix a Mar

Recursos

Nova web municipal amb informació  sobre senderisme a 
Vilanova i la Geltrú:

http://estacioesportivavilanovailageltru.cat/

Institut Català de la Salut
Vilanova Clau ciutat  ICS



Fer el camí entre el domicili i l’escola de forma activa s’associa a 
uns majors índex d’activitat física al llarg del dia, amb els beneficis 
per la salut que això suposa: 

•millor control de la pressió arterial
•millor control del pes
•reducció del risc de diabetis 
•major benestar psicològic 
•millors resultats acadèmics

La Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en 
col·laboració amb les regidories d’Educació, Esports i Mobilitat, ha 
iniciat un Projecte de Mobilitat Activa a les escoles d’educació 
primària de la ciutat, per conèixer quin és el patró local de mobilitat 
escolar, el grau de pràctica d’esport i la relació amb el sobrepès i 
l’obesitat dels infants. 

Nivells d’activitat física recomanada per l’OMS 
per al manteniment de l’estat de salut

* No cal que l’activitat sigui contínua durant 30 minuts, amb 3 sessions de 10
minuts o més ja hi ha benefici. És millor fer una activitat moderada de forma
regular que no pas fer una activitat molt intensa de forma irregular (per
exemple un cop a la setmana), que ens fatigarà i ens pot produir lesions.

MOU-TE CADA DIA

Anar i tornar de l’escola o de la feina activament pot
contribuir a assolir les recomanacions que ens fan des de
l’Organització Mundial de la Salut

Un objectiu d’aquest projecte és desenvolupar eines per 
promoure el desplaçament actiu (a peu, en bicicleta o en 
patinet) del domicili a l’escola.


