CAMINEM

CaMiNeM

PER MIAMI
Centre d’Atenció
Primària
Miami Platja

aMb eL sUpOrT dE

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Unió Europea
Fons Social Europeu

                             

pRoGrAmA
cOmUnItArI

pEr A lA pRoMoCió
Més iNfOrMaCió
i iNsCrIpCiOnS a:

CAP MIAMI PLATJA
Av. Barcelona 173, Miami Platja.
Tel: 977 81 12 00
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h

i lA pRàcTiCa

dE l’aCtIvItAt físIcA

PeR

MiAmI

CaMiNeM
pEr MiAmI

QuÈ ÉS?
És uN pRoGrAmA cOmUnItArI
pEr A lA pRoMoCió i lA pRàcTiCa
dE l’aCtIvItAt físIcA, aDrEçaT a
lA pObLaCió aDuLtA eN gEnErAl,

Consisteix en caminades grupals acompanyades i supervisades
per professionals de l’àrea sociosanitària i esportiva. A més, és
un programa d’aprenentatge i formació pels caminadors, que
també podran fer cursos de RCP (Reanimació Cardiopulmonar),
d’higiene postural, etc.

QuI L’ImPuLsA?

Impulsat pel CAP Miami Platja (Institut
Català de la Salut), regidoria de Pla de
Barris i les regidories d’Esports i Acció
Social de l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp.

CaMiNeM PeR MiAmI tAmBé fOrMa pArT d’uN eStUdI dE rEcErCa sObRe l’iMpAcTe
dE l’aCtIvItAt físIcA a lA qUaLiTaT dE vIdA dE lEs pErSoNeS. Es bAsA eN eL
PrOgRaMa “PaS a PaS”, iNiCiAt aMb bOnS rEsUlTaTs a lA cIuTaT dE ReUs, pReMiAt
eN dIvErSoS cOnGrEsSoS i pUbLiCaT a rEvIsTeS cOm HeAlTh aNd QuAlItY oF LiFe
OuTcOmEs.

QuAn?
Les caminades seran els DIMARTS i DIJOUS
de 09.15h a 10.30h (excepte festius).

DeS dE l‘1 d’oCtUbRe dE 2019
fInS aL jUnY dE 2020

On?
El CAP Miami Platja serà
el punt de trobada.

FeR
aCtIvItAt
físIcA, gUiAdA
i eN cOmPaNyIa,
MiLlOrA lA tEvA
qUaLiTaT dE vIdA!

BeNeFiCiS:
DiSmInUcIó dEl sEdEnTaRiSmE
MiLlOrA dE lA sAlUt
cArDiOvAsCuLaR
MiLlOrA dEl bEnEsTaR
pErSoNaL i sOcIaL.

CoM?
Es faran recorreguts i circuits saludables,
planificats per l’equip professional, per gaudir
de Miami caminant.

PeR més iNfOrMaCió i iNsCrIpCiOnS
uS pOdEu aDrEçaR aL CaP MiAmI
PlAtJa, dE dIlLuNs a dIvEnDrEs
dE 9 a 20 h.

