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A L'ABRIL CUIDA'T AMB SALUT  

La Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut (CPiPS) per tercer any consecutiu ha 
organitzat un any més la campanya “A l’abril, Cuida’t amb salut!” 2018 per promoure 
estils de vida saludable als professionals de SSIBE i a la població del Baix Empordà,  
aquesta campanya inclou part del projecte Empresa Saludable, que està impulsant el 
Servei de Prevenció, Riscos Laborals i Medi Ambient de l’entitat  

La iniciativa s’emmarca en un seguit d’actes commemoratius durant tot el mes d’abril 
com són el  Dia mundial de la Salut (7 d’abril), Dia mundial de l'Activitat Física (6 
d’abril) i Dia mundial de la Seguretat i Salut en el Treball (28 d’abril).    

El calendari d’activitats per aquesta edició del  2018 inclou més d’una trentena 
d’activitats tant adreçades a la ciutadania com per als nostres professionals, totes elles 
molt variades i amb un objectiu comú  mantenir una vida activa i saludable i que ajudi 
a prevenir futurs problemes de salut.  

 

http://ssibe.cat/index.php?pagina=3&categoria=444&codi=458


 

 

Consulta el calendari d’activitats. 

 

Un any més hem repetit el concurs d’Instagram per donar visibilitat en les xarxes 
socials a la campanya. Els requisits per participar en aquest concurs era posar una foto 
relacionada amb el tema, ser seguidor de @imatgessibe,  i etiquetar la foto amb  
#CuidatSSIBE. Es podia participar durant tot el mes d’abril. Les bases estaven 
disponibles a la web i en el compte d’instagram.  

La participació va ser de 30 imatges.  

El premi es tracta d’un xec regal en un establiment de material esportiu valorat amb 
40€  

La guanyadora del concurs 2018  ha estat la Neus Hortal  

 

 

El mateix 7 d’abril a partir de les 9 del matí, celebrarem el dia Mundial de la Salut a la 
Platja Gran de Palamós amb una jornada de promoció de la salut amb activitats per a 
tothom.  

Enguany s’han inclòs activitats especifiques per als més petits com un taller de circ i un 
de broquetes de fruita; com ja va essent habitual vam comptar amb la masterclass 
d’espinning, i la travessa de natació, també am classes dirigides de tono-streching i un  

http://ssibe.cat/documents/e1202.pdf


 

tastet de rem;  vam poder gaudir d’un flashmob al qual s’havia difós prèviament la 
coregrafia , i finalment vam acabar gaudint de música en directe i super vermut  0,0%, 
a base de sucs de fruita naturals.  

coreografia  

 

Programa  

Com cada any totes les activitats han estat gratuïtes i es va muntar avituallament de 
fruita i beguda per recuperar-se de l’esforç.  

Aquestes activitats són possibles gràcies a les entitats col·laboradoradores que 
participen desinteressadament i a tots els membres de la Comissió de prevenció i 
promoció de la salut, que organitzen l’activitat.  

Des de la Comissió de Prevenció i Promoció de la Salut es realitza tota l’organització de 
la jornada de promoció, des del contacte amb les entitats, la coordinació amb 
l’Ajuntament de Palamós, en concret amb la regidoria d’esports, la gestió del permís 
municipal, tota la logística, inscripcions  i suport durant la realització de les activitats.  

Serveis de Salut Integrats assumeix el cost de l’avituallament, alguns dels materials 
necessaris per realitzar les activitats, el transport, la cobertura de l’asseguradora, i el 
material per a la campanya de comunicació.  

https://youtu.be/x8PlQrgLkiU
http://ssibe.cat/documents/e1191.pdf


 

Des de l’Ajuntament rebem el suport d’un tècnic d’esports, l’equip de música, el 
control per la policia municipal i el permís per poder realitzar l’activitats. Així com la 
dotació de contenidors per la brossa i la neteja posterior.  

Com cada any comptem amb el servei de seguretat terrestre i marítima per part de la 
Creu Roja Palamós i la de Sant Feliu de Guíxols  

Entitats col·laboradores  
 
Centre Inspira Esport i Salut 
Gimnàs Mes Gavarres  
Club Natació Palamós  
CobosMika Company 
Club de rem Palamós 
Pengim Penjam 
Punt Jove  
Litus (Carlos Ribas)  
ACAS 
 

Amb el suport de: 
Ajuntament de Palamós - Àrea 
d’Esports Salvament marítim  Creu Roja 
Sant Feliu de Guíxols 
Creu Roja  Palamós 
Emporhotel  
 
No membres del CPiPS:  
Xavier Palomeras – comunicació  
Mercè Pallares – cayacs 

 

ACTIVITATS i  PARTICIPACIÓ  

 Tono Streching a la platja - Centre Inspira Esport i Salut 
Spinning - Gimnàs Mes Gavarres 
A nedar!!! Travessa de natació en aigües obertes (800 metres)  - Club Natació 
Palamós 

 Cuidat amb ritme!! Flashmob per a tothom  - CobosMika Company 

 Vermut 0,0%  - Combinats sense alcohol a càrrec del Punt Jove Palamós i ACAS  

 Música en directe  - Litus 

 Tastet de Rem - Club de rem Palamós 
Taller de circ  Pengim Penjam 

 Taller de cuina: Vine a fer broquetes de fruita amb nosaltres !!!   

A totes les activitats van participar un centenar de persones, tenint molt d’exit la classe 
d’spinning amb una participació de 40 persones, tantes bicis com hi havia disponible.  

La novetat d’aquest any amb activitats infantils va permetre que els més menuts de la 
casa també puguessin gaudir de les activitats per promoure els hàbits saludables, el 
circ i broquetes de fruita, que va aplegar 25 menuts  

El REM també és un reclam, després de poder fer una mini formació tècnica, es podia 
gaudir d’una passejada amb el llaud.  



 
 
 

 
Comissió de prevenció i promoció de la Salut  

CPiPS                 

La travessa marítima té menys adeptes, ja que l’aigua està molt freda encara per 
aquestes dates, van participar 6 valents membres del Club de Natació de Palamós.  

Exit rotund, dels nois i noies de l’Espai Jove, que van fer uns espectaculars sucs 
naturals, i ens van informar dels avantatges davant d’altres begudes. Aquesta activitat 
els hi és reconeguda en el seu centre d’ensenyament com a formació en voluntariat 
social.  

I les activitats per moure l’esquelet, la classe dirigida de tono streching del Centre 
inspira Esport i Salut com el flashmob de CobosMika va ser seguit per unens 20 
persones cada una de les activitats.  

En total van passar pel Passeig de Palamós gairebé un centenar de persones, que es 
van inscriure.  

 

A banda de la jornada de promoció de la salut que podíem dir que dona el tret de 
sortida, durant el mes d’abril des de tots els centres s’organitzen diferents activitas 
adreçades a la població, amb el següent nombre de participants  

A Palafrugell, estiraments a la plaça,  6 d’abril  

- 5 persones  

A Palamós s’han fet fins a 4 activitats:;  

Caminada saludable,  6 d’abril en la que van participar  

- 15 persones  

Activitats a Palamós, 16 d’abril  

Taller d’amanides per fer salut al centre de l’ Associació Gent Gran de Palamós  

- 50 persones  

Ioga postpart, classe realitzada per la  Eduvigis Rubio  

- 10 persones (més els seus nadons)  

Iogaprepart, totes tres el 16 d’abril. 

- 8 persones  
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A la Bisbal, QiGong per a tothom, 17 d’abril  

- 14 persones  

A la Bisbal s’organitza la 2a pujada nocturna als Àngels (27 d’abril) 

- 49 persones  

Caminada per les Dunes de Torroella (29 d’abril) dins del programa Empordà, Cuina i 
Salut, que organitza l’Ajuntament de Torroella. 

- Anulada per pluja   

Resumint, aproximadament 250 persones han gaudit de les activitats  organitzades a la 
població en els diferents municipis del Baix Empordà, per promoure i donar visibilat a 
la importància i els beneficis de seguir un estil de vida saludable.  

 

 

 

Les sessions i activitats per als professionals tenen un gruix important en aquesta 
campanya, des de la CPiPs per part dels referents de cada centre s’han organitzat les 
següents activitats  
 
A Palamós,  
 
17 d’abril - Massatge breu per donar i rebre  Participació: 8 
Karina Vizcaino - de 14 a 15 h –  
 
25 d’abril – Introducció al Lu Jong (ioga tibetà)  Participació: 6  
Elisenda Fernàndez – de 14 a 15 h 
 
28 de maig - FeldenKrais –       Participació: 6 
Manuela Romero – de 14 a 15 h –   
 
A La Bisbal,  
 
13 d’abril - Feldenkrais     Participació: 12 
De 14 a 15 h – Manuela Romero 
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A Palafrugell,  
Activitats de 14 a 15 h  
 
18 d’abril - Estiraments      Participació: 4 
Rosa Pascual  
 
19 d’abril  - Hipopressiu     Participació: 14 
Mercè Pallarès 
 
20 d’abril – Feldenkrais      Participació: 6 
Manuela Romero 
 
26 d’abril -Gimnàstica suau: to muscular   Participació: 6 
Institut Municipal d’Esports de Palfrugell 
 
A Torroella ,  
Activitats de 14 a 15 h  
 
3 d’abril - Relaxació       Participació: 12  
 

 

 
Dintre el projecte d’Empresa Saludable, i de la mà del CPiPs es planifiquen un seguit 
d’activitats també durant el mes d’abril. La idea es fer-les extensives al llarg de l’any i que els 
professionals puguin fixar les que puguin tenir més interes per a ells.  Són tastets de diferents 
activitats per poder elaborar un programa més estable d’activitats dintre el Projecte d’Empresa 
Saludable.   
 
A Palamós,  
9 d’abril –Ioga         Participació: 8 
De 15 a 16.30 h – Pilar Revetlles, en substitució de M. Pla.   
 
16 d’abril Pilates       Participació: 10 
De 15 a 16.30 h – Santi Serralvo  
 
18 d’abril - Taller de creativitat     Participació: 13  
De 14.30 a 15.30 h – Núria Botellé   
 
24 d’abril – Risoteràpia*      Participació: 9 
De 14 a 15 h – Tirita Clown 
 
*Activitat amb cost  
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A Torroella de Montgrí,  
 
13 d’abril - Taller de creativitat     Participació: 16  
De 14.30 a 15.30 h – Núria Botellé   
 

Centre d’atenció a la depència  

S’inclouen dintre del programa les activitats ja previstes que es realitzen al llarg de 
l’any vinculades a la promoció de la salut i els hàbits saludables, com es el cas del 
Palamós Gent Gran que ja té fixades activitats amb aquest objectiu.  

Tot i així alguns dels centres sol·liciten esplicitament, aprofitant la campanya, que se’l 
organitzi alguna activitat en concret  

Residència Palafrugell Gent Gran  
 
10 d’abril –Cuida’t l’esquena      
De 12 a 13 h       Participació: 23 
De 15 a 16 h      Participació: 22 
 
Residència Sant Feliu Gent Gran  
 
12 d’abril - Estira’t      Participació: 2 
17 d’abril – Estira’t     Participació: 5 
 
16/04/2018 – Taller de broquetes saludables  Participació: 7  
     

–  

Com cada any i dintre de la Campanya a l’Abril Cuidat amb Salut, va tenir lloc la 
Jornada d’Empresa Saludable (27 d’abril); enguany centrada amb les Emocions, en la 
qual ens van acompanyar experts en aquests temes  

 la 3a jornada Empresa Saludable  

Participació: 95 persones  

Dintre del projecte Empresa Saludable, s’han planificat d’altres activitats per als seus 
treballadors al llarg de l’any: al maig taller de cuina amb productes de proximitat i 
jornada de portes obertes a familiars; al juny bany de bosc al bosc de Can Fornaca i a 
l’octubre taller d’amanides saludables. 

  

http://ssibe.cat/documents/e1200.pdf
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Recull de despeses de les activitats organitzades i promogudes des del CPiPS, exclou 
les activitats del projecte Empresa Saludable, així com la Jornada d’Empresa Saludable.  

Comunicació  

Disseny materials    430 € 

Producció material – flyers, lona, roll ups  930 € 

Pulseres taronja  (validesa 2/ 3 anys ) 160 € 

 

Lloguer transport bicis  

Raul Rubio  - Esdeveniments esportius i més   530 € 

 

Premi Concurs Instagram  

Xec regal Decatlhon   40 € 

 

Taller amanides a l’Associació Gent Gran 

Material divers   52 € 

 

Assegurances  

Pujada Nocturna Al Santuari dels Angels – 27/04/2018 96,17 € 

Jornada de Promoció de la Salut – 7/04/2018 262,75 € 

Caminada Saludable Palamós – 06/04/2018 95,75 € 

Estiraments a la Plaça - Palafrugell - 06/04/2018 65,53 € 

Quigong – La Bisbal -  17/04/2018 74,4 €  
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El material d’EMPORHOTEL, els avituallmanet no es comptabilitza directament, però si que 
genera una despesa indirecta  

Dia  
Avituallament  
EMPORHOTEL  Activitat  

Divendres 6 abril  Aigues i taronges  Caminada Saludable  

Divendres 6 abril  Aigues i taronges  Estiraments a la plaça  

Dimarts 17 abril  Aigues i taronges  QiGong per a tothom  

Dissabte 7 abril  

Aigues i taronges 
Fruita broqueta  
Material vermut 0,0% 

Jornada de Promoció de la 
Salut  

Dilluns 16 abril  MATERIAL AMANIDES  
Taller amanides Casal Gent 
Gran  

Divendres 27 abril  
aigues, taronges i 
platans  

II Pujada Nocturna al Santuari 
Angels  

Diumenge 29 abril  
aigues, taronges i 
platans  

Caminada a les Dunes de 
Torroella  
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Graella activitats  

2018 ACTIVITATS PROGRAMADES "CUIDA'T SSIBE"  
abril  LA BISBAL  PF  PALAMOS  TORROELLA  HOSPI  PGG  SFGG  PFGG    

3             Relaxacio  12                   

6     Estiraments   5 Caminada Saludable 15                       

7 JORNADA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT AL PASSEIG DE PALAMÓS  100 

8                                   

9                 ioga  8               

10                             cuida't l'esquena  45   

11                                   

12     

  
                Estira't  2       

13 Feldenkrais  12         creativitat  16                   

14                                   

15                                   

16 

    
  

Taller amanides 50     
    

          

        Ioga Pre  8                       

    
  

Ioga post  10     pilates  10 
  

taller fruita  7       

17 Qui Gong  14     Massatge 8             Estira't  5       

18     Estiraments   4         creativitat  13               

19     Hipopressius  14                           

20     Feldenkrais  6                           

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25         Ioga tibeta  6                       
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26     Gimnastica  6                           

27 Els Angels  49     JORNADA EMPRESA SALUDABLE  95 

28                                   

29             Dunes  nul                    

                                    

8maig                  Risoterapia  9               

28maig          Feldenkrais 14 h 4                       

                                    

                                    

                                    

                  

   

Activitats per a professionals 
centres 183 

  
Jornada Promoció de la Salut  100 

* inclou els treballadors que han participat en 
activitats dels població     

Jornada Empresa saludable  95 
  

Activitats de promoció de la 
salut  146 

         
    

 


