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La campanya Dedica't un dia, t'ho mereixes programa tres noves eixides al balneari
de Marina...
viernes, 17 de febrero de 2017

La campanya Dedica't un dia, t'ho mereixes, impulsada per les regidories de Sanitat, Esports i Salut i Proximitat obri una
nova convocatòria, amb l'objectiu d'oferir als vila-realencs l'oportunitat de gaudir d'un dia en les instal·lacions de Marina
d'Or. Les pròximes dates programades són el 12 i 26 de març i el 23 d'abril, a les quals se sumaran altres eixides de caràcter
familiar.
La regidora de Sanitat i Esports i Salut, Silvia Gómez, ha animat els veïns a inscriure's en una iniciativa de la qual s'han
beneficiat milers de veïns des de la seua engegada i que ofereix, per 15 euros, tres hores de balneari, dinar i una xarrada
sobre consells nutricionals. "Volem oferir la possibilitat als vila-realencs que cuiden la seua salut, al mateix temps que
passen un dia saludable i lúdic a Marina d'Or", indica. "És important que la gent puga dedicar-se un dia a ella mateixa, a
cuidar-se i prendre cura del seu benestar i a la seua salut", afegeix l'edil de Proximitat, Diego Vila.
Les persones interessades a participar hauran de presentar la instància que trobaran en el web municipal (document
adjunt) o a l'oficina d'Atenció i Tràmits -planta de baixa de l'ajuntament- amb les seues dades. Es podran inscriure un màxim
de dues persones per instància i els únics requisits són estar empadronat a Vila-real i participar una sola vegada.
Per a les eixides del 12 i 26 de març, les instàncies es poden presentar des de dilluns que ve, 20 de febrer, i fins al 17 de
març, ambdós inclosos. Per a l'eixida del 23 d'abril, el termini d'inscripció serà del 27 de març fins al 12 d'abril.

La campanya Dedica't un dia, t'ho mereixes, impulsada per les regidories de Sanitat, Esports i Salut i Proximitat obri una
nova convocatòria, amb l'objectiu d'oferir als vila-realencs l'oportunitat de gaudir d'un dia en les instal·lacions de Marina
d'Or. Les pròximes dates programades són el 12 i 26 de març i el 23 d'abril, a les quals se sumaran altres eixides de caràcter
familiar.
La regidora de Sanitat i Esports i Salut, Silvia Gómez, ha animat els veïns a inscriure's en una iniciativa de la qual s'han
beneficiat milers de veïns des de la seua engegada i que ofereix, per 15 euros, tres hores de balneari, dinar i una xarrada
sobre consells nutricionals. "Volem oferir la possibilitat als vila-realencs que cuiden la seua salut, al mateix temps que
passen un dia saludable i lúdic a Marina d'Or", indica. "És important que la gent puga dedicar-se un dia a ella mateixa, a
cuidar-se i prendre cura del seu benestar i a la seua salut", afegeix l'edil de Proximitat, Diego Vila.
Les persones interessades a participar hauran de presentar la instància que trobaran en el web municipal (document
adjunt) o a l'oficina d'Atenció i Tràmits -planta de baixa de l'ajuntament- amb les seues dades. Es podran inscriure un màxim
de dues persones per instància i els únics requisits són estar empadronat a Vila-real i participar una sola vegada.
Per a les eixides del 12 i 26 de març, les instàncies es poden presentar des de dilluns que ve, 20 de febrer, i fins al 17 de
març, ambdós inclosos. Per a l'eixida del 23 d'abril, el termini d'inscripció serà del 27 de març fins al 12 d'abril.
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