Dia mundial
de la Salut
6 d’abril 2014

Una festa familiar per gaudir a TORREBONICA
Pares, mares, criatures, gent gran... a lʼaire lliure.
♥ Caminada amb Cercavila: Estació “Terrassa Est” ♥ Bicicletada: Estació “Terrassa
Nord” ♥ Xocolatada popular ♥ Teatre infantil i tallers maquillatge ♥ Marxa Nòrdica
♥ Cors infantils del Conservatori ♥ Taller divulgatiu desfibril·ladors ♥ Jocs infantils
Thao ♥ TXI KUNG ♥ Presentació escolar “Salut del barri” ♥ Concurs Escolar de
Fotografia ♥ Fira dʼentitats socio-sanitàries ♥ Activitats i stands dʼentitats i
empreses col·laboradores ♥ Presentació tràiler “Picnic de la Memòria” ♥ Cercavila
dʼaperitiu ♥ Dinar solidari (4,5€) ♥ Acció col·lectiva reivindicativa: “Art és Salut”
♥ En forma en 20ʼ ♥ Participar té premi: “Mou-te” i participa en el sorteig ♥
Persones amb necessitats especials, preguem contactin amb l'organització fins al 03.04.14 salut.comunitaria@terrassa.cat

organitza
col·labora

Dia mundial de la Salut 2014
Programa
10:00h Sortida de la Bicicletada des de lʼEstació “Terrassa Nord”,
organitzada per BiTer
10:30h Sortida de la Caminada des de lʼEstació “Terrassa Est”
amb cercavila de la Banda de Música de Terrassa
10:30h Sortida de la Marxa Nòrdica del Centre Excursionista de
Terrassa des de Torrebonica
10:30h a14:30h Activitats matinals a Torrebonica
Presentació i animació a càrrec DR. FLO

Xocolatada popular per a tothom
Teatre infantil i tallers de maquillatge de
lʼEscola de Teatre les Pissanes
Taller de Txi-Kung a càrrec dʼAlquimia Interna
«Coneix les entitats socio-sanitàries de la teva ciutat»
«En forma en 20ʼ» amb el Club Natació Terrassa
«Joc de les ametlles» del Gremi dʼHostaleria
Acció col·lectiva reivindicativa: “Art és Salut”
Tallers divulgatius de Creu Roja
Votació del Concurs de Fotografia
de les Escoles del Programa Thao
Concert de la Coral infantil de lʼEscola Municipal de Música
Presentació del trailer “Pícnic de la Memòria”
de lʼEUIT i Canal Terrassa Vallès
Jocs infantils de la Fundació Thao
Juga i salta amb ACADIP
Gran sorteig per a tothom que hagi participat
14:30h Dinar solidari (4,5€) amb cercavila a càrrec
de la Banda Música de Terrassa

