
 

 

 
La Secretaria General de l’Esport i el Departament de Salut us animen a 
celebrar el dia mundial. Com es pot celebrar? Organitzeu esdeveniments 
entre l’1 i el 30 d’abril. Enregistreu les vostres activitats i esdeveniments, i 
envieu les vostres fotos a través de les xarxes socials, twitter, instagram 
i/o al facebook “Dia mundial de l’activitat física 2018” amb l’etiqueta 
#gentactiva i #DMAF18. Participeu  pujant fotos o una frase a les xarxes 
socials sobre el DMAF de les 11h a les 18h del dia 6 d’abril.  

O podeu seguir-nos al i  del Dia Mundial de l'Activitat Física. 

 
Per celebrar-ho de forma individual, seguiu alguns dels 150 “trucs” per ser 
més actius cada dia. Aquest any amb el decàleg + actius cada dia i 10 
trucs per ser una dona activa. 
 

Recull d’activitats Dia Mundial de l’Activitat física 

2018 a Osona: 

Àrea Bàsica de Salut de MANLLEU conjuntament amb  l’Ajuntament te 

previst tot un calendari d’activitats gratuïtes que es duran a terme, a la 

Piscina municipal , Casal Cívic Federica Montseny i el parc Àngela Roca 

 

 

Àrea Bàsica de Salut de PRATS DE LLUÇANÈS  te previst fer el dia 6 d’abril 

una caminada popular que arrencarà del CAP, anirà fins a la font de les 

coves i tornarà un altre cop al CAP on els esperarà un esmorzar saludable. 

 

+ actius cada dia 

https://goo.gl/81hdeG
https://goo.gl/mGGb8B
https://goo.gl/jWKjvJ
https://goo.gl/2sH9ei
https://goo.gl/LFWkNy
https://twitter.com/GentActiva
https://www.facebook.com/GentActiva-1641367675892797/


Àrea Bàsica de Salut de SANTA EUGÈNIA DE BERGA  organitzarà les 

següents activitats: 

L’equip de Santa Eugènia de Berga sortirà  a caminar el 6 d’abril per 

celebrar el dia mundial de l’activitat física. Després de la jornada,  es 

posaren les bambes i faran una caminada fins el castell d’en Boix a 

Taradell. 

Caminada amb tots els caminadors que han participat al Programa 

d’Activitat Física Esport i Salut  des del 2014 , i que a dia d’avui continuen 

actius. Grup de Taradell, Folgueroles, Calldetenes i enguany comença el 

grup de Santa Eugènia de Berga. 

Es farà una ruta pels voltants de Santa Eugènia de Berga tot vorejant el 

bosc de Saladeures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Àrea Bàsica de Salut de RODA DE TER amb les regidories d'esports dels 

ajuntaments de Roda de Ter i de l’Esquirol  el dia 6 d’abril es farà una 

caminada popular amb esmorzar saludable. Aquesta  caminada  serà l’inici  

d’una sèrie de caminades setmanals i xerrades sobre hàbits saludables 

que s’aniran fent durant els mesos d’abril i maig a Roda de Ter. 

 
 Àrea Bàsica de Salut de SANT QUIRZE DE BESORA, el dijous dia 12  es 
dura a terme una xerrada sobre activitat física i del 18 d’abril al 20 de juny 
es faran caminades i parc terapèutic cada dimecres de 9-10h amb consells 
saludables i tallers de mildfundnes post activitat física. 
 

            
 
 
 
Àrea Bàsica de Salut de la VALL DEL GES,  conjuntament  amb la regidoria 
d’esports i benestar social de l’ Ajuntament de Torelló,  el 5 d’abril, com 
cada dijous, sortiran a  caminar.  La caminada començarà al CAP a les 9,15 
i durarà aproximadament una hora i mitja. Aquest dijous finalitzarà al 
Pavelló on l’ajuntament oferirà a tots els participants un “pica-pica” 
saludable amb motiu de la celebració del Dia mundial de l’Activitat física. 
 



Àrea Bàsica de Salut de VIC- NORD, conjuntament amb la UVIC i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vic,  organitzaran  una caminada amb 
els participants del programa PAFES i oberta  a tothom que hi vulgui 
participar. La caminada està prevista pel dia 5 d’abril  a les 15,30h a la 
zona universitària de Vic.  
 
 
Àrea Bàsica de Salut de VIC- SUD, a la plaça Pilarín Bayés el dia 6 d’abril a 
les 16h està previst du a terme  una sessió de ioga i una demostració 
d’arts marcials. 
  

 
  
  

Àrea Bàsica de CENTELLES, el personal del CAP visitarà amb roba 

esportiva el dia 6 d’abril per celebrar el dia Mundial de l’activitat física. 

També posaran una cartolina a la sala d’espera del CAP i cada persona 

que entri se li preguntarà si fa activitat física. Si la resposta es positiva el 

gomet serà de color verd i si es negativa de color vermell. 

 

Hospital Universitari de Vic, el grup de Prevenció i Promoció de la Salut 

de l’ Hospital  Universitari de Vic (PiPS) te previst fer una  sortida  oberta a 

tothom  el dissabte 14 d’abril  per conèixer les Gorgues que el riu Ter. 

No cal inscripció prèvia només cal ser a les 8:00 del dia 14 a l’aparcament 

de l’empresa Patel de Roda. 

La sortida és una circular amb una durada prevista d’unes 4 hores.Per la 

tornada s’ofereixen dues alternatives, totes dues guiades, i que es podran 

escollir després de l’esmorzar. 

Adjuntem les dues rutes per poder valorar les dues alternatives al 

recorregut: 

1. Dificultat moderada -  12,90 Km. – Desnivell 611 m. 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/patel-les-gorges-patel-

23519407%20(Patel%20les%20gorges%20patel)%20a%20#wikiloc 

2. Dificultat fàcil – 12,66 Km. – Desnivell 509 m.  

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/les-gorges-lesquirol-

23370881%20(Les%20gorges%20l%E2%80%99esquirol)%20a%20#wikiloc 

En les dues rutes tenen el mateix recorregut fins al lloc on s’esmorzarà i el 

punt d’arribada és també el mateix, tal com podeu veure hi ha una petita 

diferència en la dificultat i en el desnivell. 

 

 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/patel-les-gorges-patel-23519407%20(Patel%20les%20gorges%20patel)%20a#wikiloc
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/patel-les-gorges-patel-23519407%20(Patel%20les%20gorges%20patel)%20a#wikiloc
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/les-gorges-lesquirol-23370881%20(Les%20gorges%20l%E2%80%99esquirol)%20a#wikiloc
https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/les-gorges-lesquirol-23370881%20(Les%20gorges%20l%E2%80%99esquirol)%20a#wikiloc


 

 

La Residència  i centre de dia El Nadal- organitzara amb la col·laboració 

del Centre de Dia  Els Caputxins, el Centre de Dia Sant Jordi, el Centre de 

Dia Folgueroles, la Residència Sant Hipòlit de la Fundació Gallifa, la 

Universitat de Vic i l’Institut Jaume Callís una sessió de Body Combat i un 

intercanvi d’activitat física. També organitzara una passejada d'orientació 

amb  famílies. 

Sistema Integrat Sanitari d’Osona (SISO), el grup de Promoció i Prevenció 

de la Salut (PIPS) farà difusió de les activitats previstes pel dia mundial de 

l’activitat física de diferents entitats d’Osona a través de la web ALLLORO 

(http://www.allloro.com)i de les webs de les institucions SISO. 

Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), contribueix al DMAF 

fent-ne difusió entre les diferents entitats de la comarca i amb 

l’enviament de material de sensibilització a totes les ABS que l’han 

sol·licitat. A més te  previst fer una caminada el dia 17 d’abril al bosc de la 

Grabulosa.  

 

Recull d’activitats realitzat per SISO i ASPCAT  

http://www.allloro.com/

