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Salut. Iniciativa que promou l’exercici físic entre els joves

Educació. L’INS Santa Eulàlia s’hi imposa

Final de temporada del
programa Fit Games L’H

L’Espai Jove Ca n’Arús va acollir la final de la Lliga de Debat

Activitat grupal en el decurs de la jornada final organitzada a l’Estadi Municipal de Futbol

Un total de 72 joves de 4t d’ESO de dotze instituts
han participat en la jornada final de la quarta
temporada del programa de salut Fit Games L’H
L’Estadi Municipal de Futbol,
a la zona esportiva de la Feixa
Llarga, ha acollit l’esdeveniment
que tanca els Fit Games L’H
aquest curs. El programa, impulsat des del Servei de Salut
de l’Ajuntament, promociona

l’activitat física entre prop de mil
alumnes de 4t d’ESO dels dotze instituts de la ciutat amb l’objectiu de fomentar l’exercici físic
i els hàbits saludables i prevenir
el consum de drogues, principalment el tabac i l’alcohol.

Durant la jornada, la nedadora olímpica Marina García ha
intervingut per abordar la importància dels hàbits saludables.
“Des de Salut volem conscienciar els joves sobre la importància de la pràctica esportiva,
malgrat que en cursos superiors deixin de tenir l’educació
física com a assignatura obligatòria”, explica Jordi Mascarell,
tècnic municipal. y

El poder de l’oratòria
per confrontar idees
De la mà de les entitats Tres
Quarts per Cinc Quarts i l’Associació d’Estudiants de L’H, la
ciutat ha impulsat la seva pròpia
Lliga de Debat entre alumnes
de 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
La final va tenir lloc a l’Espai
Jove Ca n’Arús, amb quatre
equips mixtos, provinents dels
centres de secundària Eduard

Fontserè, Rubió i Ors, Santa
Eulàlia i Bellvitge.
Els participants de l’Institut
Santa Eulàlia es van imposar
al grup de l’Institut Bellvitge en
el darrer debat de la jornada.
El tema objecte de discussió
va ser les noves tecnologies i
com enforteixen o perjudiquen
la societat actual. y

