
Divendres, 1 de setembre de 2017
Aparcament principal de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

de 10 a 14 hores



Programa d’activitats
TALLERS / 10.00 a 14.00 h
• Taller: El veritable conte de nàixer. Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
Terres de l’Ebre - Àrea Obstètrica de l’HTVC. 

• Taller: Juga i aprèn amb el laboratori. Laboratori Clínic de l’ICS Terres de 
l’Ebre Anàlisis Clíniques i Hematologia.

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

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

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

• Tallers: Pinta per l'ictus / Aprendre amb música – RÀPID – per L’ICTUS / Teatre 
STOP ICTUS. Servei de Neurologia de l’HTVC - AP Terres de l’Ebre.

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

• Taller: Com tenir cura d’un nounat prematur. Unitat de Neonatologia - Servei 
de Pediatria de l’HTVC. 

• Taller: Conèixer la unitat neonatal. Unitat de Neonatologia - Servei de Pedia-
tria de l’HTVC.

• Taller: Les nostres constants. Servei de Medicina Intensiva de l’HTVC. 

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

• Taller: Hàbits higiènics. Programa Salut i escola AP - Serveis Territorials de 
Salut a les Terres de l’Ebre. 

• Taller: Ens fem la revisió?  Servei de Pediatria - AP Terres de l’Ebre.

• Taller: Cuina/pastisseria.  Servei de Cuina de l’HTVC i UTE  Arcasa - Clece. 

• Taller: Activa’t al carrer amb els jocs!  Representació Territorial de l’Esport a 
les Terres de l’Ebre.

• Taller: Pinta la teva gota de sang!  Associació de Donants de Sang del Baix 
Ebre.

• Taller: El joc de les birles. L’Onada Tortosa. 

• Taller: Petjades d’animals. Parc Natural dels Ports.

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

• Taller: Papiroflèxia. Circ Joguines. 

• Taller: Flors d’Origami.  Associació La Segona Volta.

• Taller: Confecciona la teva polsera. Creu Roja Joventut de Tortosa.    



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

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

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

ALTRES ACTIVITATS / 10.00 a 14.00 h
• Exposició del vehicle i equipament dels Bombers. Parc de Bombers.

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

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

• Castell inflable. Brinca Park. 

• 10.30 h: Actuació i visita de Ronald McDonald.

    Repartiment de refrescos i entrepans per als nens participants.

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 a la Fundació Stanpa, associació sense ànim de 
lucre, en agraïment per la seva col·laboració amb l'HTVC.

• 13.00 a 13.45 h: Visita de l’alcalde de Tortosa i la reina infantil a les àrees de 
pediatria de l’HTVC.

• 13.15 a 13.40 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: “Cap nen sense esmorzar”
Col•laboreu en la recollida d’aliments per a l’esmorzar de nens en edat esco-
lar: melmelada, pa envasat, crema de cacau, fruits secs, galetes, llet, cereals, 
cacau en pols... Organitza: Càritas Interparroquial Tortosa. 

 



Els nens són el rec llor esperança per al futur.
(John Fitzgerald Kennedy)
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