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Programa complet
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www.mataro.cat
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*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. Preu de les trucades segons tarifes de l’operador. De 8 a 19 h, de dilluns a divendres. Festius tancat.
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Xerrades,
caminades,
tallers,
contes...

DIMECRES 24 D’OCTUBRE
De 17 a 20 h / A Can Palauet (c. d’en Palau, 32)

Taula rodona sobre
alimentació i nutrició
A càrrec de professionals de l’àmbit
de l’alimentació i la nutrició. Els hàbits
alimentaris i la salut, beneficis de
la dieta mediterrània, els al·lèrgens
alimentaris, les dietes miracle...
Inscripció prèvia al tel. 937 582 367 o
al correu salutpublica@ajmataro.cat
Acte inclòs en el II Cicle de Conferències
sobre Alimentació i Salut Responsable.
L’organitza: Consell Comarcal del Maresme i Ajuntament de Mataró
(OCIC i OMIC). Amb el suport: Unió de Consumidors de Catalunya.

DIES 24, 25, 30 I 31 D’OCTUBRE
DILLUNS 15 D’OCTUBRE
De 19 a 20.30 h /
A Can Palauet (c. d’en Palau, 32)

Conferència.
Medicaments i
aliments:
interaccions
A càrrec de la Dra. Carmen Ferrer,
farmacèutica especialista en nutrició
i professora de la Facultat de Ciències
de la Salut Blanquerna - URL.

DIMARTS 16 D’OCTUBRE
A les 18 h / A la Biblioteca Pompeu Fabra
(pl. d’Occitània, s/n)

Hora del conte. La masovera
se'n va al mercat

DIMARTS 9 D’OCTUBRE
De 18.30 a 20.30 h / A Can Palauet
(c. d’en Palau, 32)

Taula rodona. La salut
comunitària a Mataró.
Cap a on anem?
A càrrec de professionals de la salut del
Consorci Sanitari del Maresme, de l’Institut
Català de la Salut, de la Secretaria de Salut
Pública i de l’Ajuntament de Mataró.

Inauguració de
les Jornades de Salut
i Alimentació
A càrrec d’Elizabet Ruiz, regidora de
Benestar Social, Habitatge, Sanitat,
Salut Pública, Consum i Gent Gran.
Presentació de la reedició dels itineraris
urbans A peu, fem salut! i de la
plataforma de formació Aula de Salut.
Inscripció prèvia al tel. 937 582 367 o
al correu salutpublica@ajmataro.cat

A càrrec de Rosa Pinyol. Quan? Com?
Amb qui? A comprar o a vendre?
Això tant li fa. Triant i remenant, hem
descobert que dins d’aquesta cançó s’hi
amaguen tot de contes i més cançons.
L’organitza: Biblioteques de Mataró

DIVENDRES 19 D’OCTUBRE
A les 10 h / Punt de sortida i arribada: porta
principal del CAP Mataró Centre (Camí Ral, 208-210)

Recorregut per Mataró
Caminada popular seguint un dels
itineraris del programa A peu, fem salut!,
fins als Jardins de l’Antic Escorxador,
on es farà una dinamització del parc
urbà de salut d’aquesta zona.
Durada aproximada: 1.30 h
Dificultat: moderada
Inscripció prèvia al CAP Mataró
Centre o al tel. 937 555 190
L’organitza: EAP Mataró Centre. Consorci Sanitari del Maresme

A les 18 h / A la Biblioteca Antoni Comas
(c. d’Enric Prat de la Riba, 110)

De 10 a 12.30 h / A l’espai eÀgora
del Mercat Municipal de la Plaça de Cuba

Taller. Sabem menjar
de forma saludable?
A càrrec de Montse Fernández, infermera de
l’EAP La Riera i de Joana Ramon, infermera
de l’EAP La Riera i màster en Nutrició.
Quatre sessions que inclouran: Disseny
de menús equilibrats, seguint el patró de
la dieta mediterrània; Tècniques culinàries
més saludables; Lectura i interpretació
d’etiquetes d’aliments; Recomanacions
d’activitat física per a tothom.
Places limitades amb inscripció prèvia
al CAP Rda. Prim (Rda. de Joan Prim,
35 planta baixa) o al tel. 937 550 519
L’organitza: EAP Mataró 1 La Riera. Institut Català de la Salut

DIJOUS 25 D’OCTUBRE
A les 16.30 h / Al Casal Municipal de Gent
Gran Oriol Batista (c. de Pla de Bages, 49)

Xerrada. De què parlem quan
diem envelliment actiu?
A càrrec d’Imma Playà, directora
de la Fundació Agrupació.
L’alimentació saludable i la pràctica
d’activitat física com a eines de promoció
de salut, també quan ens fem grans.
Activitat inclosa en el 17è Cicle d’activitats
formatives per a la gent gran.

DIMARTS 30 D’OCTUBRE
De 9 a 12 h

Caminada i visita a
l'explotació agrícola
de Can Portell Vell
Places limitades amb inscripció prèvia:
Persones del programa d’activitat
física per a gent gran de la Direcció
d’Esports: als monitors dels grups.
Població general: al tel. 654 69 37 32

Pícnic de tastallibres
A càrrec de Gemma Artigas. Prepareu-vos
per anar a fer un pícnic: crearem nous
aliments i compartirem un berenar de lletres.
Places limitades amb inscripció prèvia
a la mateixa biblioteca, al tel. 937 022 813
o al correu b.mataro.ac@diba.cat
L’organitza: Biblioteques de Mataró

DISSABTE 20 D’OCTUBRE
DIMARTS 9, 16, 23 I 30 D’OCTUBRE

D’11 a 12 h / A l’espai firal del Parc Central

A les 9.30 h / Punt de sortida i arribada: porta
principal del CAP Rda. Cerdanya (c. del Vallès, 37)

Ironkids

Caminem per fer salut
Recorreguts urbans setmanals, seguint
itineraris del programa A peu, fem salut!,
i fent activitats dirigides en els parcs
urbans de salut de la ciutat.
Durada aproximada: 1.30 h
Dificultat: moderada
Inscripció prèvia al CAP Rda. Cerdanya
o al tel. 937 415 785
L’organitza: EAP Rda. Cerdanya. Institut Català de la Salut

DIMECRES 10 D’OCTUBRE
A les 18 h / A la Biblioteca Antoni Comas
(c. d’Enric Prat de la Riba, 110)

Hora del conte.
Contes per menjar
A càrrec de Joan de Boer. Joan Ferran,
l’únic cuiner del món amb 3 estrelles
Miguelín, estarà amb tots nosaltres
per explicar-nos cinc delicioses
històries per llepar-se els dits!
L’organitza: Biblioteques de Mataró

Cursa que fomenta l’esport saludable
i la cultura de l’esforç entre
infants i adolescents. Adreçada
a escolars de 6 a 16 anys.
Inscripcions als centres educatius
L’organitza: Ironman Barcelona.
Hi col·labora: Direcció d’Esports. Ajuntament de Mataró

DIMARTS 23 D’OCTUBRE
A les 19.30 h / A la sala d’actes
de la Biblioteca Antoni Comas
(c. d’Enric Prat de la Riba, 110)

Conferència.
Aliments biològics i
qualitat nutricional,
un binomi indestriable?
A càrrec de Jordi Puig, ambientòleg.
Xerrada que proposa l’agricultura biològica
com una nova manera d’alimentar-nos
més sana, menys impactant
amb el territori i que genera unes
relacions més justes entre persones
consumidores i productores.
L’organitza: Biblioteques de Mataró

De 18 a 19.30 h / A la sala d’actes de la Biblioteca
Antoni Comas (c. d’Enric Prat de la Riba, 110)

Conferència. L'alimentació:
com gestionar el temps,
la cuina i l'economia
A càrrec de Dolors Borau, graduada en
Dietètica i Nutrició de la Fundació Agrupació.
Xerrada per facilitar recursos i estratègies
per a tenir temps per planificar i preparar
els menús setmanals seguint les pautes
més saludables, evitant el malbaratament
d’aliments i afavorint el consum de
productes de temporada i proximitat.
Inscripció prèvia al tel. 937 582 367 o
al correu salutpublica@ajmataro.cat

Altres activitats
relacionades
amb la salut
>> Centre de Formació
Permanent Tres Roques
www.mataro.cat/tresroques
>> Espai Gatassa
www.mataro.cat/espaigatassa
>> Mou-te amb cor
www.mataro.cat/mouteambcor
>> Biblioteques de Mataró
www.culturamataro.cat
>> Activitats adreçades
als centres educatius
www.mataro.cat (apartat Ensenyament)
>> 17è Cicle d’activitats
formatives per a la gent gran
www.mataro.cat (apartat Gent Gran)

Tots els actes de les Jornades són gratuïts / Les caminades i activitats físiques i esportives es faran sota la responsabilitat de
la persona participant, així com la participació en la resta d’actes. Si teniu algun problema de salut significatiu però que no us impedeix
de fer activitat física i esportiva, cal fer-ho saber en el moment de la inscripció o del seu inici. L’organització declina tota responsabilitat
sobre qualsevol dany o perjudici que la participació a les activitats pugui ocasionar a les persones que hi prenguin part. S’ han de seguir les indicacions i els suggeriments de l’organització, la qual es reserva el dret de modificar o anul·lar un acte, si ho creu convenient.

