
 Plaça de l’Assumpció, 16 
                                                                       17005 Girona 
                                                                                                            informacio@fundacioelna.org 

 

La Fundació Elna per a la Diversitat Funcional us convida a l’acte que 

inclourà les conferències: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA: 13 de juliol de 2015  

LLOC: Centre Cívic Sant Narcís (espai del teatre)  

            Plaça de l’Assumpció, Girona  

HORA: 19:00 h a 20:45h 

 

 S’entregarà material als assistents. 

 Entrada lliure i gratuïta. 

 

 

 

 

 

 

 

AJUDEU-NOS A DONAR A CONÈIXER AQUESTA INFORMACIÓ! 

 

Molt agraïts! 

 

“Salut, Exercici Físic i Diversitat Funcional Intel·lectual: 

programa per prevenir malalties cròniques” 

    Ponent:  Estefania Plans Salas 

                Graduada en Activitat Física i Esport i coneixedora del món  

de la diversitat funcional intel·lectual. Coordinadora del programa 

 

  “Diversitat Funcional, predisposició a malalties     

concretes  i conseqüències per a la seva salut” 
 

    Ponent: Daniel Castillo i Isern 

                   Metge Adjunt en Medicina de l'Esport a l’Institut d'Assistència Sanitària, 

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya 

Per la novetat de la informació i la seva importància en la salut de les 

persones amb DFI, us suggerim que convideu a assistir-hi al màxim de 

familiars, tutors, professionals i/o ciutadans interessats en la qualitat de vida 

d’aquestes persones.  
 



�

A	  FAMILIARS,	  PROFESSIONALS	  DE	  L’ÀMBIT	  I	  	  CIUTADANS	  EN	  GENERAL	  	  

SI	  	  ESTIMES	  	  O	  T’INTERESSA	  EL	  MON	  DE	  LA	  PERSONA	  AMB	  DIVERSITAT	  FUNCIONAL	  
INTEL.LECTUAL	  	  	  

ET	  	  CONVIDEM	  A	  CONEIXER	  	  NOVA	  INFORMACIÓ	  SOBRE	  LA	  SALUT	  D’AQUESTES	  PERSONES.	  	  	  	  	  

EN	  	  AQUESTS	  	  SENTIT	  	  JA	  ESTÀ	  	  A	  	  LES	  	  NOSTRES	  	  MANS	  	  AJUDAR	  	  A	  	  QUE	  	  LA	  	  SEVA	  	  VIDA	  	  
PRESENT	  	  I	  	  FUTURA	  	  SIGUI	  	  MILLOR	  .	  	  

UN	  TEMA	  NOU	  AL	  NOSTRE	  PAÍS	  QUE	  CONVÉ	  CONÈIXER.	  	  	  	  

Si	  ho	  consideres,	  agrairem	  	  passis	  aquesta	  informació	  a	  qui	  li	  pugui	  interessar.	  	  

Malgrat	  la	  calor	  i	  	  el	  cansament	  propi	  d’	  abans	  de	  les	  vacances	  t’animem	  a	  que	  vinguis.	  

Per	  millor	  organització	  nostra	  i	  del	  material	  que	  estem	  elaborant,	  si	  ens	  confirmes	  la	  teva	  
assistència	  ens	  aniria	  molt	  be.	  	  

ACTE	  OBERT	  A	  TOTHOM.	  ENTRADA	  GRATUITA	  	  

A	  reveure	  	  i	  moltes	  gràcies	  !	  
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