
Divendres, 31 d’agost de 2018
Aparcament principal de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

de 10 a 14 hores

APROPA’T I PORTA EL TEU PELUIX

llor esperança per al futur.

COL·LABORADORS DE LA FESTA

pallasso Pau

llor esperanç



Programa d’activitats
TALLERS / 10.00 a 14.00 h
• Taller: Rebosteria casolana de pastissets. Servei de Cuina de l’HTVC i UTE 
Arcasa - Clece. 

• Taller: Aprèn a rentar-te les mans. Grup Territorial de Millora d’Higiene de 
Mans.

• Taller: El veritable conte de nàixer. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
Terres de l’Ebre i Àrea  Obstètrica de l’HTVC.

• Taller: Tenim dret a respirar net.  Programa Salut i escola AP - Serveis Territo-
rials de Salut a les Terres de l’Ebre.

• Taller: Som diversos, som emotius. En parlem? Servei de Pediatria AP Terres 
de l’Ebre.

• Tallers: M’estimo, aprenc... puc? Consultes Externes de Pediatria de l’HTVC.

• Taller: Les mans menudes també salven vides. Servei de Medicina Intensiva 
de l’HTVC.

• Taller: Hospital dels ossets de peluix. Servei de Pediatria de l’HTVC. 

• Taller: Photoshop de Quiròfan. Àrea Quirúrgica de l’HTVC.

• Taller d’anatomia interactiu. Àrea Quirúrgica de l’HTVC.

• Taller: Riu per l’ictus. SAP Terres de l’Ebre.

• Taller: Coneguem com són les urgències. Servei d’Urgències de l’HTVC. 

• Taller: No els veus, però hi són. Laboratori Clínic de l’ICS Terres de l’Ebre - 
Anàlisis Clíniques i Hematologia. 

• Taller: Farma Chef. Servei Territorial de Farmàcia.

• Taller: Plantem cara a la càries! Servei Territorial d’Odontologia.

• Taller: Heroïna, la dièresi la poseu vosaltres? Servei Territorial de Rehabili-
tació

• Taller: A ritme de batec. Unitat de Medicina de l’Esport i Promoció de la 
Salut de la Clínica Terres de l’Ebre. 

• Taller: Cada cop + a prop de les persones. Creu Roja Joventut de Tortosa.

• Taller: Donar sang és donar salut, vida, alegria, esperança, il·lusió!  Associació 
de Donants de Sang del Baix Ebre i Banc de Sang i Teixits Terres de l’Ebre. 

• Taller: Engresca’t. Associació Engrescats de les Terres de l’Ebre.

• Taller: Com practicar gimnàstica sense fer-te mal. Club Gimnàstica Rítmica 
d’Amposta.

• Taller: Acarona el cor. Associació de Malalts del Cor de les Terres de l’Ebre. 

• El joc de súper Pepo a súper Pepo, i tiro perquè em comprometo. Mans 
Unides. 

• Taller: Photocall, l’esport és salut!  Club Twirling Big Dream Amposta.

• Taller: Més val traça que carabassa. Ebre Escola Esportiva.

• Taller: Fem l’aleta.  Castellers de Tortosa. 

• Taller: Viu la natura amb el GEPEC. L’Escola Naturalistes del GEPEC.

• Taller: Jardins per a la biodiversitat. Seo / Birdlife Delta de l’Ebre. 

• Taller: Petits sanitaris del SEM. Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i  
Ivemon - Ambulàncies Egara S.L.  

• Taller: El gran joc de l'oca de la mobilitat segura. Mossos d’Esquadra de Tràn-
sit Terres de l’Ebre. 

• El joc de les bitlles. L’Onada Tortosa. 

• Taller: La màgia de l’epilèpsia. Servei de Neurologia de l’HTVC.

ALTRES ACTIVITATS / 10.00 a 14.00 h
• Concurs de dibuix: “Dibuixa la teva infermera”. Col·legi Oficial d’Infermeres 
i Infermers de Tarragona.

• Circuit amb vehicles de la Policia Local. Policia Local de Tortosa.

• Exposició del vehicle i equipament dels Bombers. Parc de Bombers. 

• “Viatjant pel món” – Actuació a càrrec del grup d’animació infantil Art-Tic 
Shows.  Associació Juvenil la Tuna.

• Castell inflable.  Brinca Park.

• 10:30 a 13.00 h: Activitats a la Ciberaula del Servei de Pediatria per als 
xiquets ingressats, amb l’animació d’ Art - Tic Shows.

• 11.00 a 12.00 h: Actuació i visita de Ronald McDonald.

• 11.30 h: Taller: Els moixons dels Ports a la Ciberaula de Pediatria. Parc Natu-
ral dels Ports (Iprojecta).

• 12.15 h:  Actuació a càrrec del Pallasso Pau.

• 12.45 a 13.15 h:  Cercavila amb els sons de la Colla de grallers de Tortosa.

Repartiment de refrescos i entrepans per als nens (també n‘hi haurà sense 
gluten i sense lactosa), i servei de cafeteria per als acompanyants.



PROGRAMA INSTITUCIONAL
• 10.00 h:  Recorregut i salutacions de benvinguda als diferents participants 
en els tallers, a càrrec del Comitè de Direcció de la Gerència Territorial de l’ICS 
a les Terres de l’Ebre.

• 12.00 h:  Acte d’homenatge als col·laboradors de l’any, en agraïment a la 
seva contribució per millorar l’estada dels pacients de l’HTVC.

• 13.00 a 13.45:  Visita de l’alcaldessa de Tortosa i la reina infantil al Servei de 
Pediatria i Servei d’Urgències de l’HTVC.

• 13.15 a 13.45 h:  Lliurament dels premis del sorteig de regals a les entitats 
col·laboradores i als xiquets participants al circuit de proves, per part de les 
pubilles infantils de les Festes de la Cinta, acompanyades per membres de la 
Direcció. Lloc: al mateix espai de la festa.

     Acció solidària: “Posa el plat a la taula d’aquells que més ho 
necessiten” 
Col•laboreu en la recollida d’aliments bàsics de primera necessitat: llet, oli, 
llegum cuit, cereals, conserves... 

Organitza: Banc dels Aliments a les Terres de l’Ebre. 

Organització i coordinació: Comissió de la Festa dels Xiquets de la Gerència 
Territorial ICS Terres de l’Ebre.

Amb el suport de:

• Unitat Territorial de Manteniment i d’Hoteleria de la Gerència Territorial de 
l’ICS Terres de l’Ebre.  

 

COL·LABORADORS DE LA FESTA


