
III MOSTRA

Vine a conèixer les entitats i els serveis 
de salut de Badalona

15 d’octubre de 2016, de 10 a 14 hores
al parc de Montigalà, rambla de Sant Joan

Aquesta mostra d´entitats és fruit del treball conjunt 
d’entitats, veïns,serveis i tècnics de la ciutat en el marc del 
Projecte Xarxa Com de salut comunitària i de  la comissió 

d´activitats comunitàries del Districte 2 de Badalona.

Serveis
Ajuntament de Badalona
Badalona Serveis Assistencials
Agencia de Salut Pública de Catalunya
Institut Català de la Salut
Banc de Sang i Teixits
Siatemes d´Emergències Mèdiques (SEM)
Casal de Gent Gran Nova Lloreda
Biblioteca Lloreda
Joan Maragall, Centres d’estudis secundaris

Entitats
Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Badalona i Comarca (ADARBYC)
Badalona Associació d’Afectats per la Fibromiàlgia (BAAF)
Moviment per la Pau
Plataforma TDAH, Trastorn per dèficit d’atenció amb i sense hiperactivitat
Prevenció i informació sobre el càncer (PICAM)
Asaupam
ComunicART
Associació Salut Mental Barcelonès Nord
Tai-txi, salut i consciència
Centre d’esport i salut Duet Esport
Unión de Enfermeros y Familiares de Huntington (UEFH)
Aspanin - Club Llevant
Reiki solari
Associació de familiars Alzheimer
Bufons del foc
Associació La Mussara
Catifaires de Dalt la Vila
Sedibac

Ho organitza:



III MOSTRA

Mostra d’entitats i  serveis de salut de Badalona

Altres activitats:

Jocs tradicionals, manualitats, música, 
tallers didàctics de promoció de la salut, 

exposició de materials informatius representatius 
de les entitats i serveis participants, etc. 

Fa uns anys, un grup d’entitats de salut de Badalona, amb el suport de l’Ajun-
tament i de Badalona Serveis Assistencials (BSA), vàrem començar a tre-
ballar de forma més col·laborativa i en xarxa amb l’objectiu de contribuir a 
millorar els recursos de salut de la nostra ciutat. 

Per donar a conèixer la nostra tasca vàrem organitzar, l’any passat i dintre 
de les actuacions promogudes pel Pla comunitari del Districte 2, la II Mostra 
d’Entitats de Salut al barri de Nova Lloreda. 

L’èxit d’aquella trobada ens ha animat a créixer i a organitzar el dissabte 
15 d’octubre, de les 10 a les 14 hores, al parc de Montigalà de Badalona, la  
III Mostra “Tots junts fem salut” de Badalona. Durant la jornada es faran un 
conjunt d’activitats per difondre hàbits saludables com ioga, tai-txi, reiki, 
jocs de destresa, balls, musicoteràpia, activitats infantils, tallers de promoció 
i prevenció de la salut, i també es farà una exposició dels materials informa-
tius i didàctics representatius de les entitats i dels serveis participants.

Els objectius de la Mostra d’entitats són difondre hàbits saludables i donar 
visibilitat als actius de salut de la ciutat. Amb aquesta activitat també es 
pretén potenciar la participació activa de la ciutadania, la mobilització social 
i fomentar el treball en xarxa.

Es vol destacar l’esperit col·laboratiu de la Mostra, que ha estat possible grà-
cies al treball conjunt i la implicació de les entitats, els serveis i el suport dels 
professionals per tal de potenciar una visió positiva de la salut.

Descobreix quins són els actius de salut de la nostra ciutat

 Hora Activitat Entitat

 10 h Benvinguda Bufons del foc

  percussió 

 10.15 h Tai-txi Tai-txi Salut i Consciència

 10.45 h Country BAAF

 11.15 h Zumba Duet Esports

 11.45 h Musicoteràpia PICAM

 12.15 h Jocs infantils La Mussara

 12.45 h Ball Casal de Gent Gran

   Nova Lloreda

 13.15 h Dansa oriental PICAM

 12.40 h Grup de dansa Club Llevant - ASPANIN

 14 h Final de la Mostra

Programa d’activitats a l’espai central


