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El projecte Salut a les escoles, 

fruit de la col·laboració entre 

Ajuntament i Col·legi de Fisiote-

rapeutes de Catalunya, ha benefi-

ciat un total de 39 escoles durant 

el curs 2021-2022, en què s’han 

celebrat 58 xerrades dirigides a 

població infantil, impartides per 
fisioterapeutes col·legiades per 
tal de fer una tasca de prevenció i 

promoció de la salut que perme-

ti reduir la incidència de malalti-

es musculoesquelètiques en els 
nens. Aquest projecte, que a Llei-

da s’inclou dintre del programa 

L’Aventura de la Vida, va iniciar-se 

el 2014 com a complement a les 

activitats que el programa ofereix 
en promoció d’hàbits saludables 

en població infantil. Des de 2014 
s’ha arribat a 70 centres, amb un 

total de 147 xerrades que han ar-

ribat a més de 2.500 alumnes.

La reunió de les dues instituci-
ons celebrada el passat dijous dia 

1 va servir per reafirmar el com-

promís de col·laboració amb el 

projecte i poder-lo ampliar a més 

centres. El Col·legi de Fisiotera-

peutes de Catalunya aporta pro-

fessionals que han estat formats 

per poder desenvolupar aquests 

tallers amb l’alumnat.

El projecte ‘Salut a les escoles’ ha 
arribat a més de 2.500 alumnes
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La nova sessió 
del Mamapop 
Latino de Reis 
serà el proper 
7 de gener
El gran èxit obtingut en l’edició 
número set del Mamapop ha 

provocat la convocatòria d’una 

nova sessió que s’afegirà a les 

tres realitzades fa una setma-

na. I és que tot i haver omplert 

les 3.000 butaques resultants 

de completar tres vegades 

consecutives l’aforament del 
Teatre de La Llotja, moltes les 

lleidatanes i lleidatans es van 

quedar sense poder gaudir de 

l’espectacle dedicat enguany 

a la música llatina. La quarta 
sessió del Mamapop Latino de 
Reis tindrà lloc l’endemà de la 
festivitat de Reis, el dia 7 de ge-

ner de 2023 a les 18.00 hores.

Anuncien 
la propera 
rehabilitació 
del Xalet dels 
Camps Elisis
L’alcalde de Lleida, Miquel 

Pueyo, informarà avui sobre 

els treballs de rehabilitació que 

es duran a terme en l’edifici 
del Xalet dels Camps Elisis. En 

aquest sentit, l’acte està previst 
que es porti a terme a les 12.45 
hores davant de l’antic River 
Cafè dels Camps Elisis. Així 

mateix, també hi assistiran els 
tinents d’alcalde Toni Postius 
i Jordina Freixanet. Cal recor-

dar que el citat espai es troba 

en desús des de fa anys i amb 

el pas del temps s’ha anat de-

teriorant. També va patir algun 
acte vandàlic, raó per la qual es 

demanava la seva rehabilitació.


