
La salut és el principal factor que condiciona la felicitat de l’ésser humà.

Gràcies a la medicina, l’esperança de vida s’ha incrementat 
considerablement en els darrers anys.

El següent repte és que aquest allargament de la vida sigui de qualitat, 
per tal que es pugui viure en plenitud, d’acord amb les característiques i 
circumstàncies pròpies de cada edat. Què farem?
La tecnologia avança exponencialment any rere any i és present en 
tots els àmbits de la nostra vida: mobilitat, treball, alimentació, oci..., 
i també en l’àmbit de l’esport i de l’activitat física.

Entre altres aplicacions, la tecnologia ens ajuda a millorar el 
rendiment, ens dóna informació del nostre estat físic o ens 
proporciona consells per realitzar una pràctica esportiva més segura.

Com la podem fer servir?
La pràctica esportiva té cada vegada més adeptes, però tot i així, 
encara ens trobem al nostre país lluny de la mitjana europea, també 
en la franja d’edat de 60 anys en endavant.

Hem de tenir en compte que tots els estudis demostren que aquest 
és un factor clau per gaudir d’un envelliment de qualitat.

Per què no en fem més?

Vine a viure 
les jornades activament 
i gaudeix amb qualitat 
del pas del temps.

Inscriu-te!!!

Per un envelliment 
actiu de qualitat.Jornades sobre salut, tecnologia i esport

www.fundaciosabadell.cat



18.00h /  Inauguració / Obertura Jornades

18.30h /  Conferència inaugural
 > Per un envelliment actiu de qualitat <
 Dr. Miquel Vilardell

 > L’estalvi econòmic en la despesa sanitària gràcies a la pràctica 
 d’activitat física <
 Sr. Guillem López Casasnovas

Dimecres 24/5
Espai Cultura / Auditori 3

9.30h /  I. Beneficis de la Pràctica Esportiva i l’Activitat Física

 Presentació a càrrec del Dr. Joan Martí, Director General de la Corporació Sanitària  
 del Parc Taulí de Sabadell

 09.40h /  > Beneficis de l’activitat física en la prevenció de les malalties   
  reumàtiques < 
  Dr. Joan Calvet / Servei Reumatologia Parc Taulí

 10.10h /  > Exercici: la millor eina de rehabilitació en l'envelliment <
  Dra. Fernanda Caballero / Servei Medicina Física i Rehabilitació Parc Taulí

10.40h /  Coffee Break

11.10h /  II. Consells pràctics per una Activitat Física saludable

 Presentació a càrrec del Sr. Jaume Anton Mirallas, Departament
 Preparació Física CAR Sant Cugat

 11.20h /  > Prevenció de lesions musculars. La importància de caminar i córrer bé < 
  Sr. Martín Rueda / Podòleg i Biomecànic Centre d’Estudis del Peu

 11.50h /  > Eines tecnològiques senzilles per ajudar-nos en la pràctica esportiva < 
  Sr. Xavier Catasús / EURECAT Health & Sport Industries

 12.20h /  > Taula rodona / La pràctica esportiva a qualsevol edat < 

  Sr. Josep Molins / Ex-atleta i President de la Joventut Atlètica Sabadell
  Sr. Josep Marín / Atleta Marxa Atlètica i Ironman
  Sr. Joan Clofent / Unió Excursionista Sabadell

13.00h /  Monòleg / Fer esport? Pa què?

13.15h /  Cloenda

Dijous 25/5
Espai Cultura / Auditori 3

10.00h - 13.30h / 
Activitats esportives i divulgatives

Indoor

/ Informació i consells sobre les pràctiques esportives més adients per a la gent gran
/ Sessions de formació nutricional i anàlisi d’avaluació nutricional
/ Projecció d’audiovisuals divulgatius sobre Salut i Esport

Outdoor

Activitats dirigides:
/ Exercicis escalfament i estirament
/ Caminades
/ Aerobic
/ Marxa nòrdica
/ Gimnàstica
/ Ioga

13.30h / Aperitiu de cloenda de les Jornades e-nforma

Divendres 26/5
Espai Natura / Masia Can Deu

INSCRIPCIÓ
Pots inscriure't a les jornades entrant a la pàgina web 
www.fundaciosabadell.cat i fer la inscripció online. També pots 
adreçar-te a l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859, al carrer 
d'en Font 25 de Sabadell, i fer la inscripció presencialment.

Més informació i contacte:
Tel. 93 725 95 22
fundacio@fundaciosabadell.cat

Comité organitzador

Patrocinadors Col·laboradors


