
 

 

 

 

                                        Tallers de prevenció de caigudes en                                         Tallers de prevenció de caigudes en 
                                               les persones grans                                                                              les persones grans 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Xerrada de prevenció de caigudes en les  
                                                           persones grans 

                       

Programa de Salut 
Districte de l’Eixample 

Dia i hora del taller:  
Divendres 22 de març de 10.30h a 12.30h. 
Lloc: Espai Gent Gran Fort Pienc, plaça Fort Pienc 4/5. 
 
Inscripcions:  
Dimecres 12 de març de 16.30 a 18.30h i fins exhaurir les places. 
Lloc: Espai Gent Gran Fort Pienc, plaça Fort Pienc 4/5.  

 
Places limitades 

 

                     Xerrada de prevenció de caigudes en les   
                                                           persones grans 

                       

Programa de Salut 
Districte de l’Eixample 

 
Dia i hora del taller:  
Divendres 18 de gener de 10.30 a 12.30h. 
Lloc: Casal Carlit. Roger de Flor 162, (interior d’illa). 
 
Inscripcions:  
Dijous 10 de gener a partir de les 10.30h.  
Fins exhaurir les places, 
Lloc: Casal Carlit. Roger de Flor 162. (interior d’illa). 

 

Places limitades 
 

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) defineix les caigudes 
com esdeveniments involuntaris que fan perdre l’equilibri i que el 
cos impacti amb el terra o amb una altra superfície que s’hi 
interposi.  
Les caigudes són un dels temes que més preocupen les 

persones grans. Segons les estadístiques, aproximadament una 

de cada tres persones grans pateix una caiguda al llarg de l’any. 

Les conseqüències d’una caiguda poden anar més enllà de les 

aparences i arribar a ser molt greus, i per això hem d’estar alerta 

a fi d’evitar que es repeteixin. Així mateix, s’ha de saber que és 

possible disminuir el risc de patir caigudes o lesions mitjançant 

petites actuacions que estan al nostre abast 

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) defineix les caigudes 
com esdeveniments involuntaris que fan perdre l’equilibri i que el 
cos impacti amb el terra o amb una altra superfície que s’hi 
interposi.  
Les caigudes són un dels temes que més preocupen les 

persones grans. Segons les estadístiques, aproximadament una 

de cada tres persones grans pateix una caiguda al llarg de l’any. 

Les conseqüències d’una caiguda poden anar més enllà de les 

aparences i arribar a ser molt greus, i per això hem d’estar alerta 

a fi d’evitar que es repeteixin. Així mateix, s’ha de saber que és 

possible disminuir el risc de patir caigudes o lesions mitjançant 

petites actuacions que estan al nostre abast 



 

 

 

                           Tallers de prevenció de caigudes en                                             Tallers de prevenció de caigudes en 
                                      les persones grans                                                                            les persones grans 

 

 

Dia i hora del taller:  
Lloc: Espai Gent Gran Esquerra 
 
Inscripcions:  
Lloc: Espai G. G. Esquerra. 

 
Places limitades 

 

                     Xerrada de prevenció de caigudes en les    
                                                           persones grans 

                       

Programa de Salut 
Districte de l’Eixample                    Xerrada de prevenció de caigudes en les                 

                                                       persones grans   

                       

Programa de Salut 
Districte de l’Eixample 

Dia i hora del taller:  
Dimecres 27 de febrer de 17 a 19h 
Lloc: Espai Gent Gran Sagrada Família,  Mallorca 425,  
5a pl, aula 8. 
 
Inscripcions:  
A partir del 7 de gener fins al 22 de febrer i fins exhaurir  
les places, de 10.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30h. 
Lloc: Espai G. G. Sagrada Família, Mallorca 425 5a pl. 
 

 Places limitades 
 

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) defineix les caigudes 
com esdeveniments involuntaris que fan perdre l’equilibri i que el 
cos impacti amb el terra o amb una altra superfície que s’hi 
interposi.  
Les caigudes són un dels temes que més preocupen les 

persones grans. Segons les estadístiques, aproximadament una 

de cada tres persones grans pateix una caiguda al llarg de l’any. 

Les conseqüències d’una caiguda poden anar més enllà de les 

aparences i arribar a ser molt greus, i per això hem d’estar alerta 

a fi d’evitar que es repeteixin. Així mateix, s’ha de saber que és 

possible disminuir el risc de patir caigudes o lesions mitjançant 

petites actuacions que estan al nostre abast 

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) defineix les caigudes 
com esdeveniments involuntaris que fan perdre l’equilibri i que el 
cos impacti amb el terra o amb una altra superfície que s’hi 
interposi.  
Les caigudes són un dels temes que més preocupen les 

persones grans. Segons les estadístiques, aproximadament una 

de cada tres persones grans pateix una caiguda al llarg de l’any. 

Les conseqüències d’una caiguda poden anar més enllà de les 

aparences i arribar a ser molt greus, i per això hem d’estar alerta 

a fi d’evitar que es repeteixin. Així mateix, s’ha de saber que és 

possible disminuir el risc de patir caigudes o lesions mitjançant 

petites actuacions que estan al nostre abast 


