Abril de 2015 • Salut

Pública

Alimentació saludable entre els escolars
• Més de 210.000 revisions mèdiques i controls vacunals

catius de la ciutat de Lleida participin
en aquesta iniciativa, que té l’objectiu
de fomentar l’hàbit d’esmorzar a casa
abans d’iniciar les activitats escolars, a
més de donar a conèixer la importància
i els beneficis de la dieta mediterrània
entre els escolars participants.

Gairebé 14.000 escolars han participat en l’activitat “Esmorzars saludables”. © Paeria

Un total de 13.928 nens i nenes dels diversos centres educatius de Lleida han
conegut els beneficis d’una dieta saludable, equilibrada i nutritiva a través de
l’activitat “Esmorzars saludables”, que
l’Ajuntament de Lleida organitza des de

l’any 2001 per mitjà de la Regidoria de
Joventut i Salut Pública.
Aquest curs 2014-2015 és previst que
un total de 1.112 alumnes de 3r i 4t
d’Educació Primària de 18 centres edu-

Educació sanitària
D’altra banda, des del 1999 l’Ajuntament de Lleida ha fet un total de
214.219 actuacions relacionades amb
revisions mèdiques escolars i controls
vacunals, registres sanitaris, informes de
protecció de la salut, control de la natalitat i la mortalitat a la ciutat, expedients
relacionats amb el cementiri municipal
i activitats de promoció d’educació sanitària. La Paeria ha administrat 73.017
dosis vacunals a escolars dels centres
educatius de la ciutat, ha ofert educació
sanitària a 37.149 infants i famílies de
Lleida i ha fet un total de 29.772 revisions mèdiques i controls del calendari
vacunal entre els escolars de Lleida. •••

• Per ajudar la gent gran a mantenir-se en forma i divertir-se
Les Tardes de Ball al River Cafè dels
Camps Elisis de Lleida arriben enguany
a la 23a edició. Les sessions de ball, que
han tingut lloc tots els dijous d’abril, han
estat amenitzades alternativament per
les orquestres Frenesí, Glacé i Grup 43,
són gratuïtes i s’adrecen especialment a
la gent gran per animar-los a mantenirse en forma passant una bona estona.

Els assistents podran
demostrar la seva vàlua
en el Ball de Festa Major

de seleccionar la imatge gràfica que
il·lustra el cartell i els díptics promocionals de l’activitat. Aquest any el guanyador ha estat l’alumne de gràfica publicitària de l’Escola Municipal de Belles Arts
Josep Giralt.•••

Gent Gran

Tardes de Ball al River Cafè

A la penúltima sessió del 23 d’abril,
coincidint amb la diada de Sant Jordi,
es va fer el tradicional concurs de ball. El
premi es lliurarà en el decurs del Ball de
Festa Major de la Gent Gran que se celebrarà el dia 7 de maig. L’activitat està
plenament consolidada a la ciutat, ja
que en l’edició passada va registrar una
assistència de 3.400 persones amb una
mitjana de més de 200 participants en
cada sessió organitzada. Les Tardes de
Ball al River Cafè formen part del programa de propostes dirigides a la gent gran
promogut per l’Ajuntament de Lleida.
En el marc de les Tardes de Ball, es
convoca anualment un concurs per tal

Les sessions de ball tenen una bona afluència de públic. © Paeria
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