Nota de premsa
Terrassa, 5 d’abril de 2019

Terrassa commemora el Dia Mundial de la Salut amb
la Fira d’Entitats a la plaça Vella
Un total de 24 entitats explicaran la seva tasca a la ciutadania
L’Ajuntament de Terrassa, juntament amb les diferents entitats de salut de la ciutat,
organitza aquest dissabte la cinquena Fira d’Entitats de Salut, per donar a conèixer a
la ciutadania la tasca que realitzen, així com per commemorar el Dia Mundial de la
Salut, que se celebra a tot el món el 7 d’abril.
La Fira, que tindrà lloc a la plaça Vella des de les 11 fins les 19 h, vol ser un
aparador de les entitats de la ciutat, així com crear un espai de debat sobre temes
que tenen un fort impacte en la vida diària de les persones. D’aquesta manera,
s’instal·laran carpes informatives, on les 24 entitats participants podran mostrar
durant tot el dia la seva activitat. D’altra banda, al llarg del matí s’han organitzat
diferents activitats participatives, com ara un taller de cuina saludable a càrrec de la
nutricionista Cristina Viader, a les 12 h o un debat obert proposat pels col·lectius
Plataforma en Defensa de la Sanitat Púbica a Terrassa, Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca i Col·lectiu de pensionistes a les 13 h, al voltant de diferents temàtiques
que impacten directament en la salut de les persones. Durant la tarda, amenitzaran
l’espai tres grups musicals i de ball,i a les 19 h hi haurà un final de festa.
Dia Mundial de la Salut
La celebració del Dia Mundial de la Salut recorda la creació de l’Organització
Mundial de la Salut, el 7 d’abril de 1948. L’efemèride pretén contribuir a conscienciar
la ciutadania sobre la importància d’adquirir i mantenir uns hàbits de vida saludables,
especialment pel que fa a l’alimentació, la pràctica diària d’exercici físic, i el consum
de tabac i d’alcohol, que són les principals causes de pèrdua de salut. Enguany el
dia mundial porta per lema ‘La cobertura sanitària universal’.
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Entitats participants a la Fira
•

AFAPD (Associació de famílies de Patologia Dual)

•

ADER

•

TEACCIÓ

•

Actuavallès

•

AIDE

•

"Unidos por ellos" (aplega tres associacions de malalties minoritàries: Cors
lluitadors de Duchenne, El Sueño de Aaron i Todos contra la histiocitosis).

•

Sanfilippo Barcelona

•

Associació Educa Asperger

•

ACAF
ONCOLLIGA

•

Associació ALBA

•

Arte paliativo

•

Associació Vincles i Arts

•

PlDSP
CREU ROJA

•

Som alaire

•

Associació La Oka

•

Associació Bionatus

•

Fundació Dèficit Múltiple de Sulfactasa

•

ASIA

•

ACTIVAMENT

•

AVAN

•

ATHC

•

ADC
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