
FEM SALUT, FEM BARRI 

Gestiona: Amb el suport de: 

Comissió Impulsora del Projecte:  
Taula de Salut d’Adults de La Verneda-La Pau: 

CAP La Pau 

Centre Serveis Socials de St Martí-

Verneda 

Dir. De Serveis a les persones i 

 al territori del Dt. Sant Martí 

Espai Via Trajana 

AAVV La Palmera 

AAVV La Pau—Aturats en Moviment 

AAVV Verneda Alta 

ACR La Palmera 

ACR La Pau 

Agència de Salut Pública 

Primer Cicle de Píndoles pel Benestar 
Al barri de La Verneda - La Pau 

Juny - Juliol 2016 

L’objectiu del Projecte Fem Salut, Fem Barri és oferir eines per     

millorar el benestar físic i emocional dels veïns i veïnes del barri 

de La Verneda - La Pau.  

 

Volem també promoure oportunitats de compartir, relacionar-nos   

i intercanviar coneixements, activant o reforçant la nostra xarxa al  

barri. 

Per a què ho fem? 

 Per saber com cuidar-nos millor física i emocionalment 

 Per compartir amb altres veïns i veïnes 

 Per fer barri, ajudant-nos mútuament 

Inscripcions 

Lloc: Casal de Barri de la Verneda (C. Santander, 6) 
 
Contacta’ns abans: 
 
Tel: 693 735 958 
femsalutfembarri@enxarxa.org 
 

Important: 

Les Píndoles pel Benestar són activitats gratuïtes, per això et      

demanarem assumir el compromís d’oferir un intercanvi dintre de 

les teves possibilitats i capacitats. Algunes opcions són: oferir 

una píndola, apuntar-te al Banc del Temps o ajudar en alguna 

activitat concreta del barri.  

Si tens una altra opció, també serà benvinguda! 

Col·labora: 



PÍNDOLES PEL BENESTAR 

INICIACIÓ AL TAI-TXI 

Dilluns 13 de juny de 18:30 a 19:30h 
Casal de Barri La Verneda (C. Santander, 6) 

IOGA 

Dimarts 14, 21 i 28 de juny de 16:30 a 17:30h 
ACR La Palmera (C. Duoda, 6-22 baixos ) 

RELAXACIÓ 

Dijous 30 de juny i 7 de juliol de 10:30 a 11:30h 
AAVV La Pau (30 juny) (C. Pere Vergés, 1 –Piramidón- 2a planta) 
ACR La Pau (7 juliol) (C. Pere Vergés, 1 –Piramidón– 3a planta) 

Rebrem tècniques de relaxació per al benestar i     

tècniques de respiració per aconseguir relaxar-nos en 

qualsevol situació de tensió o estrès del dia a dia. 

ESTALVIEM: RECICLANT, REUTILITZANT I REDUINT 

Dimecres 15, 22 i 29 de juny de 10:30 a 11:30h 
Espai Via Trajana (Passeig de la Verneda 111) 

És un estil d’art marcial, que aporta molts beneficis    

a la salut i millora les capacitats per gestionar l'estrès. 

“Aquell qui practica Tai-txi es torna elàstic com         

un nadó, fort com un llenyataire i savi com un ancià”.   

La pràctica de les postures del ioga i una correcta  

respiració són eines molt eficaces per millorar la salut 

física i mental. 

Porta’ns la teva Pre-inscripció: 

Nom i cognoms: ____________________________________________________________________________________________________ 

Telèfon: __________________________________________  E-mail: ___________________________________________________________ 

Píndola/es: __________________________________________________________________________________________________________ 

Ofereixo com intercanvi:     Píndola                      Apuntar-me al Banc del Temps                   Participar a una activitat puntual del barri         

A partir del coneixement de les 3 erres aprendrem a         

aprofitar materials i objectes que normalment llençaríem,  

estalviant diners nosaltres i ajudant al medi ambient. 

També serà un espai per desconnectar de les             

nostres preocupacions. 


