
 

09:30 Signatura protocol·lària del Conveni de Col·laboració entre la UA i la Societat Espanyola de 

Cardiologia (SEC) i la Fundació Espanyola del Cor (FEC) 

Sala multimèdia de l'edifici del Rectorat. Amb la presència del rector, vicerectors, representants de 

les SEC i FEC, degana Facultat Ciències de la Salut, director Secretariat Sostenibilitat i Salut Laboral.  

10:00  Presentació del Campus Cardioprotegit en el marc del Projecte Universitat Saludable 

Sala multimèdia de l'edifici del Rectorat. Acte obert al públic i amb la presència del rector, vicerec-

tors, representants de les SEC i FEC, degana Facultat Ciències de la Salut, director Secretariat Sosteni-

bilitat i Salut Laboral.  

10:00 Començament d'activitats als envelats «Promoció d'hàbits cardiovasculars» 

Situats al Racó dels Poetes. Realització d'activitats d'informació sobre riscos cardiovasculars per part 

d'infermeres i nutricionistes (Dep. d'Infermeria i Dep. Infer. Com., Med. Prev. i S.P. i H. Ciència de la 

Facultat de Ciències de la Salut i Alinua), i personal del Servei de Prevenció. Activitats físiques a l'aire 

lliure guiades per professors del Dep. de  Didàctica General i Didàctica Específica (Àrea d'Educació 

Física) de la  UA i personal de l'empresa Gestkal. 

 

10:30 Inauguració les torres de cardioprotecció semiautomàtica 

De les tres torres situades al campus (edifici de la Biblioteca General, Facultat d'Econòmiques i Edifici de Ciències 

II) s'inaugurarà la torre situada a l'edifici de la Biblioteca General, amb la presència d'autoritats acadèmiques i  

representants de la SEC i FEC 

10:45 Activitats per a persones grans 

Xarrada «Posa en marxa el teu cor: Activitat física saludable» (sala de graus de la Facultat de Ciències de la Salut). 

Ponents: Lilyan Vega Ramírez i Juan Tortosa Martínez, professors del Dep. de Didàctica General i Didàctica Espe-

cífica (Àrea d'Educació Física) de la UA i de la Universitat Permanent.  

11:30 Recorregut saludable en el campus i jocs intergeneracionals 

Dinamitzats per alumnes de Ciències de l'Activitat Física alumnes de la Universitat Permanent. Eixida des de la 

Facultat de Ciències de la Salut (en acabar la xarrada «Posa en marxa el teu cor»)   CONSULTEU RUTA  

12:00 Taller: «Aprendre a anar amb bici» en Rampa Ampliació 

Activitat que té com a objectiu fomentar l'ús de la bicicleta com a mitjà sostenible i com a mitjà per a la realitza-

ció d'exercici físic cardioprotector. 

12:30 Taller sobre alimentació saludable «On estan les calories» 

Dirigit als col·lectius PAS i PDI (sala de graus de la Facultat de Ciències de la Salut) i impartit per les nutricionistes 

d'ALINUA 

Durant tot el dia «Dieta Mediterrània-Menú Cardiosaludable». 

Sota l'assessorament de les nutricionistes d'ALINUA, i cardiòlegs de la SEC i FEC, en el Club Social III Restaurant El 

Tossal, en el Restaurant El Monte del Olivo (EPSA) i en el Club Social II Restaurant Los Arranyanes, oferiran un 

menú cardiosaludable des del 13 de març fins al 29 de setembre. S'oferiran desdejunis, esmorzars, dinars i bere-

nars, identificades amb un logo específic de «Dieta mediterrània-menú cardiosaludable». Del cost d'aquest 

menú es destinarà una part al Banc d'Aliments de Creu Roja.  

PROGRAMA D'ACTIVITATS AMB MOTIU DEL DIA EUROPEU DE LA PREVENCIÓ DEL RISC CARDIOVASCULAR (13 DE MARÇ 2013)  

Activitats esportives a l'aire lliure:    

10-11h. Aeròbic / ball llatí  11-12h. Tai-Chi/yoga  

12-13h. Estiraments  13-14h. Balls de saló  16: 30-17.30h. Pilates 

Activitats proposades d'informació:   

Activitats de prevenció de consum de tabac  Assessoria sobre alimentació saludable 

Valoració nutricional i estudi antropomètric  Presa de tensió arterial  
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