
RUTA SALUDABLE: Dimecres 9:30h porta centre de salut.RUTA SALUDABLE: Dimecres 9:30h porta centre de salut.
Inici Taller Vida activa: 12 de gener de 2017Inici Taller Vida activa: 12 de gener de 2017

Final Taller vida activa: 2 de març de 2017Final Taller vida activa: 2 de març de 2017
Si t'interessa demana cita amb infermeriaSi t'interessa demana cita amb infermeria

CS CAMP REDÓ CS CAMP REDÓ 



Rutes Saludables és un projecte de la Direcció General de Salut Pública i Participació i el 

Servei  de Salut  que  té com a objectiu fomentar la practica de l’activitat  física. Aquest 

programa s’estructura a través del Centres de Salut que són qui coordinen el disseny de 

les rutes i acompanyen les sortides grupals.

Aquestes rutes tenen com a punt de partida el centre de salut, estan dissenyades per 

facilitar al màxim als usuaris fer un recorregut que duri entre 30 i 40 minuts a peu, que és 

el temps que els professionals sanitaris consideren que una persona ha de caminar de 

mitjana  a  diari.  A  més,  aquestes  rutes  compleixen  uns  requisits  mínims  de  bona 

il·luminació,  bona pavimentació,  absència  d’escalons,  seguretat  en  el  trànsit  i  voreres 

amples i ombrejades.

El programa té dues àrees d’acció: per una part el disseny de les rutes i per l’altre la 

programació de sortides de grup. En el disseny hi ha intervengut les entitats del barri en el 

primer semestre del 2016 per tenir  la Ruta Saludable del CS de Camp Redó (tota la 

informació està a http://e-alvac.caib.es/rutas-ruta23.html)

El mes d'octubre es va instal·lar un panell informatiu al centre de salut  que defineix la ruta  

al complet.

L’altra  camp  d’acció  és  la  programació  de  sortides  en  grup  per  fer  aquestes  rutes 

acompanyats, facilitant així la socialització i la cooperació en la pràctica de l’exercici. Cada 

dimecres a les 9.30h hi ha una sortida grupal programada per fer la ruta amb punt d'inici la 

porta del centre de salut. 

El primer trimestre del 2017 com a complement de la Ruta saludable s'ha dissenyat un 

http://e-alvac.caib.es/rutas-ruta23.html


taller per fomentar la vida activa. Si t'interessa demana cita amb infermeria del centre de 

salut de Camp Redó. 

Us esperam!!


