
 
 

ACTIVITATS COMUNITARIES DES DE L’ANY 2004 FINS EL 31 DE MARÇ DE 2016 ORGANITZADES 

PER ALBERA SALUT 

 

2004: 

- Participació amb articles i edició de la Revista Fer Salut que s’edita bimensualment; 
www.fersalut.com 

- Elaboració d’un carnet d’odontologia pels nens de 3 a 14a. 
- Elaboració d’una documentació sobre la Pediculosi capitis a l’escola destinada a les escoles 

de l’ABS. 
- I Curs de Cuidadors realitzat del 28 d’Abril a 6 de Juliol de 2004 a Garriguella, amb la 

col·laboració de la Fundació Mare de Déu del Camp i dirigit per la Dra. Lluïsa Alcoberro. 
- Xerrada “Alimentació infantil” 31 de Maig a Castelló d’Empúries realitzada per Sra. Cristina 

Casademont. 
- Xerrada “Consells de Salut per a la gent gran” realitzada a Vilabertran el mes de Juny de 

2004 pel Dr. Ferran Vaquero. 
- Xerrada “Moebius” realitzada a Roses el mes de Desembre de 2004 per la Dra. Mar Calvo. 
- Coordinacio de la xerrada ‘Esport a la tercera edat’ ponent Sra. Marta Ferrusola el maig, a 

càrrec de la Dr. Mar Calvo 
- Xerrada ‘Salut i esport’,  el juny, a Peralada, per la Dra. Mar Calvo 
- Xerrada ‘Nen i activitat física’ a Castelló d’Empúries, el juny, Dra. Mar Calvo. 
- Coordinació de les Jornades Educació i família (Treballem educant) Dra. Mar Calvo. 
- Taller ‘Hàbits infantils saludables’ (Jornades Educació i família) Dra. Mar Calvo. 
- Xerrada “Sol i Pell” realitzada a la SER de Figueres al mes de Juliol de 2004 pel Dr. Lluís 

Martínez. 
- Participació a l’emissora Ona Catalana en el programa Parlem de salut, en el que han 

participat tot l’equip de l’ABS de Peralada. 
 
2005: 

 
- II Caminada per la salut 

- Curs de Formació de Cuidadors de Gent Gran  
Xerrades als diferents pobles de l’Àrea Bàsica: “Aprendre a comprendre el cor” a càrrec de 
la Dra. Esther Segura.  

- Curs d’atenció la menopausa  

- Xerrades a les escoles, a proposta del professorat i de les AMPA. 

- Revista Fer Salut 

 

 

 

 



 
 

 

2006: 

- Dia de l’Euromelanoma  
- Projecte de detecció de les necessitats de la gent gran de Peralada i Vilanova de la Muga, 

estudi epidemiològic i implantació d’una prova pilot a Peralada.  
- Curs de la Menopausa 
- Salut Bucodental, Judit Masdevall, Mare de Déu del Camp a Garriguella, xerrada destinada 

a la gent gran. 
- Dermatologia i psiquiatria, Lluís Martínez, Facultat de psicologia a la Universitat de Girona, 

xerrada destinada als estudiants de psicologia de la UdG. 
- Curs de formació per a les dones menopàusiques, Roser Giralt, Centre Sant Domènec de 

Peralada, curs de 9 sessions 
- Revista Fer Salut 

 
2007: 

 
- Xerrades a les escoles 
- Tallers de raspallada de les dents 

- Xerrades d’alimentació a pares i mestres 

- Realització d’un CD d’educació escolar en Odontologia 

- Revista Fer Salut 

 

2008: 

 

- Xerrada a càrrec del Dr. Diogene, “ Utilitzem cada vegada millor els medicaments”. 

- Curs atenció a la menopausa: 

- Programa “Salut” TV Girona, el dia 12 de novembre de 2008, amb la participació de la Dra. 

Judit Masdevall parlant d’ATM. 

- Xerrades a les escoles 

- Revista Fer Salut 

2009: 

- Creació d’una guia d’acollida pels immigrants amb diferents idiomes i una guia 
administrativa per a resoldre dubtes dels usuaris. 

- Inici del sintrom capilar. 
- Lliurament dels pòsters dels hàbits saludables a les escoles de l’àrea bàsica. 
- Dia de l’Euromelanoma. 
- Inici setmana sense fum, unitat tabaquisme 
- Inici programa de cribatge de càncer de cèrvix. 
- Inici col·laboració programa de ràdio a Ràdio Cabanes 101.1 FM 
- Revista Fer Salut 



 
 
 
 
2010: 

- Unitat antitabatica 

- Caminades de salut 

- Posta en marxa del Banc d’ajuts tècnics 

- I Taller d’estimulació intel·lectual i de la memòria a Garriguella 

Col·laboració amb la Creu Roja per a la recollida de joguines. 

Taller de psicoestimulació  

2011: 

- Tallers: 

Del dol 

De memòria a Garriguella 

De mobilitat 

D’estimulació cognitiva 

 

Gimcana hàbits saludables organitzat per l’equip de pediatria amb l’escola de Peralada 

Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut 

Publicació de diferents articles  a  la premsa gironina 

Curs de primers auxilis per a mestres de les escoles de l’àrea. 

Banc d’Ajuts tècnics  

Campanya de recollida de joguines col·laborant amb Creu Roja 

Xerrades als pobles de l’àrea sobre el risc cardiovascular 

- Participació als dies Mundials 

- Participació a la campanya del càncer oral 

- Taller de mobilitat 

- Incorporació de la Dra. Masdevall a dentistes solidaris 

- Participació com a membres del jurat de la Mostra Gastronòmica de Peralada 

- Col·laboració amb el Concert Benèfic de la Fundació Altem a Garriguella 

- Campanya de recollida de joguines amb la Creu Roja 

- Revista Fer Salut 

 

 

 

 



 
 

2012: 

- Taller Del dol 

Taller De mobilitat 

Taller D’estimulació cognitiva 

Taller d’estimulació intel·lectual i de la memòria  a  Garriguella  

Taller De cuidadors 

- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 

Banc d’Ajuts tècnics 

Campanya de recollida de joguines col·laborant amb Creu Roja. 

Xerrades als pobles de l’àrea sobre el risc cardiovascular 

Concurs de dibuix d’hàbits saludables “ Fes un dibuix fent exercici i n’obtindràs un 

benefici”. 

Caminades saludables 

- Participació a la setmana de la mobilitat i a la Setmana Sense Fum. 

Participació a la caminada saludable organitzada per l’Ajuntament de Cabanes. 

- Curs Cuina Cardiosaludable a Masarac 

- Participació a la Mostra Gastronòmica de Peralada 

- Diferents professionals sanitaris de la nostra entitat col·laboren amb la I Jornada de Salut: 

“ Vine a Vilajuïga i fes salut” 

- Xerrada: “ Ens nodrim per necessitat o mengem per plaer” a Sant Climent Sescebes 

- Amb l’Escola de Cabanes s’organitzen activitats d’Hàbits Saludables. Festival de la fruita 

- Col·laboració amb les Xerrades d’Oncolliga organitzades a l’àrea 

- Reunió semestral amb els Ajuntaments de l’àrea 

- Reunió anual amb les farmàcies de l’àrea 

- Participació a ràdio Cabanes 

- Revista Fer Salut 

 

2013: 

- Dia mundial de l’activitat física. PAFES. Caminades pels municipis i concurs de dibuix. 

Setmana sense fum. Organització d’espirometries.  

Campanya” Salud oral y embarazo” 

Campanya de recollida d’aliments amb la col·laboració del Banc d’Aliments 

Col·laboració amb l’escola de Cabanes amb l’activitat: “ Aprenem oficis”. 

Col·laboració amb la Fundació Luz Casanovas 

Xerrades a tots els municipis de l’àrea amb el títol: En què ens pot ajudar l’acupuntura? 

Participació amb la preparació del sopar Cardiosaludable al Castell de Peralada 



 
 

Xerrades a diferents CAP’s de l’Alt Empordà de Dermatologia per part del Dr. Lluís 

Martinez. 

Xerrades informatives als municipis 

Participació a la jornada organitzada per Corfi a Sant Climent Sescebes 

- Participacio a Ràdio Cabanes 

- Revista Fer Salut 

- Creació del twitter de l’empresa 

- Col·laboració amb la Marató de TV3 

2014: 

-  

Dia Mundial de l’activitat Fisica: Caminades a Peralada, Sant Climent Sescebes, Garriguella 

i Vilajuïga. Concurs de dibuix. 

Concurs de postres saludables 

Pacient Expert 

Cessació tabaquica 

Setmana sense fum 

Dia Mundial de la Hipertensió 

1era Caminada per l’Albera 

Caminades contra el colesterol 

 Mostra gastronomica  

Campanya de recollida de joguines 

- Participacio a ràdio Cabanes 

- Revista Fer Salut 

- Participació amb el projecte Dipsalut 

- Creació del blog 

- Hàbits saludables entre els treballadors: adquisició d’una bicicleta per a fer domicilis 

- Col·laboració amb la Marato de TV3 

 

2015: 

- Setmana  Hipertensio arterial  

Setmana Sense Fum  

Dia Mundial de l’activitat física 

Campanya de recollida de joguines  

Campanya de recollida d’aliments  

Donació de sang i moll de l’ós  

Participacio a ràdio Cabanes 



 
 

 

Participació a Ràdio Vilafant 

Revista Fer Salut 

- Concurs Dibuix equips d’odontologia – administració 

- Participació amb el projecte Dipsalut 

- Participacio a la jornada Aquí-Si  Fruita i Salut 

- Creació del Facebook  

- Concurs de postres saludables amb el Ranxo de Carnaval 

- Participació jornades CorFi 

- Col·laboració amb la Marato de TV3 

-  

2016:  

- Revista  Fer Salut 

Participació a Radio Cabanes 

Caminades de salut 

Participació amb el PCAF 

Participació amb la iniciació dels pacients a la Marxa Nordica ( Dipsalut)                           

Participació amb les dinamitzacions dels parcs urbans de salut ( Dipsalut) 

Concurs de postres saludables amb el Ranxo de Carnaval 

 

 

 

 

 


