
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

L’11a edició de la Setmana de l’Activitat Física i la Salut de Salt 
potencia la programació i s’allargarà durant tot el mes d’abril 
 

Del 4 d’abril a l’1 de maig hi ha previstes una cinquantena d’activitats 
 
3.000 alumnes de les escoles i instituts del municipi ja està confirmat que hi 
participaran 
 
Del 4 d’abril a l’1 de maig hi ha previstes una cinquantena d’activitats 

 
Del 4 d’abril a l’1 de maig se celebrarà a Salt l’11a edició de la Setmana de l’Activitat Física i 

la Salut (SAFIS), una programació que enguany s’ha potenciat i que s’allargarà durant 

quatre setmanes. En aquesta línia hi ha previstes fins a una cinquantena d’activitats, tots 

elles gratuïtes, i ja està confirmada la participació de 3.000 alumnes de les escoles i els 

instituts del municipi (de P5 a 4t d’ESO). 

 

El regidor d’Esports i Salut de l’Ajuntament de Salt, Jesús Vilaplana, explica que “ens 

trobem davant l’edició més ambiciosa de la SAFIS, tan pel que fa a la programació, la 

quantitat d’activitats que s’hi preveuen i els milers d’alumnes dels centres educatius 

que ja està confirmat que hi prendran part”. 

 

“Encoratgem tothom a participar en alguna de les propostes que s’hi inclouen i que 

s’han dissenyat per tal d’arribar a totes les franges d’edat i que hi hagi activitats per 

tot el públic. I, tot plegat, per continuar promovent l’esperit pel qual va néixer la SAFIS 

i que no és un altre que difondre els beneficis que suposa per a la salut la pràctica 

d’activitat física”, afegeix Vilaplana. 

 

La SAFIS s’emmarca dins el Dia Mundial de l’Activitat Física que, cada any, se celebra el 6 

d’abril i les activitats d’enguany van des de sessions de dansa, spinning, futbol, bàsquet, 

curses, caminades, ioga, gimcanes, marxa nòrdica o en bicicleta,  xerrades, conferències,...  

 

Tota la programació es pot consultar a: 

 

https://www.viladesalt.cat/setmana-de-lactivitat-fisica-i-la-salut/ 

 
 


