
Diada Esportiva
Solidaria a la UIB

2014

Dijous 1 de maig de 2014, al campus de la UIB
OBERT A TOTHOM! 

Organització diada esportiva solidaria: 
Estudiants el grau de Fisioteràpia. Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.

Més informació sobre totes les activitats a:
http://ousis.uib.cat

Vicerectorat de Campus, Cooperació
i Universitat Saludable



9 - 14 h. DIADA ESPORTIVA SOLIDÀRIA. Conjunt d’activitats organitzades pels estudiants 
de tercer del grau de Fisioteràpia. Més informació de les activitats a les instal•lacions 
esportives de CampusEsport.

10 - 13 h. Torneig de pàdel. A les pistes de pàdel de CampusEsport.

 Categories: masculina i femenina.
 Els partits es jugaran a 21 punts.
 Preu: 4 euros per parella. Es donarà aigua i un passi de 15 dies per a CampusEsport.
 Inscripcions limitades a CampusEsport de dilluns a divendres de 7 a 23 hores, i
              dissabtes i diumenges de 9 a 21 hores, fins al dia 30 d’abril. I el dia del torneig de 9 a
              10 hores.

10 - 13.30 h. Zona recreativa oberta al camp de futbol de CampusEsport, amb les activitats 
següents:

 Multiesports: futbol, hoquei, bàsquet, atletisme. 
 Castells inflables 
 Tallers de psicomotricitat: taller de pintura, circuits de coordinació, entre altres.
 Activitats de sensibilització: experimenta com interaccionen amb l’entorn les
              persones amb dificultats visuals i les persones en cadira de rodes.

10.30 - 11.30 h. Carrera d’infants per categories a l’exterior de CampusEsport.

 Categories: iniciació, benjamí, aleví i infantil.
 Gratuïta. Es donarà aigua, fruita i un passi de 15 dies per a CampusEsport.
 Inscripcions a CampusEsport de dilluns a divendres de 7 a 23 hores, i dissabtes i                 
              diumenges de 9 a 21 hores, fins al dia 30 d’abril. I el dia de la carrera de 9 a 10 hores.

11 - 12.30 h. Classe d’exhibició de zumba a càrrec de CampusEsport. Balla salsa, cúmbia, 
reggaeton i samba.  A la pista de tennis de CampusEsport.

12 h. Carrera solidària Club Esportiu Blau, de 7.5 km:  

 Preu: 5 euros. S’inclou aigua, beguda isotònica, fruita i un passi de 15 dies per a   
               CampusEsport.
 Els tres primers classificats guanyaran un tractament al centre de fisioteràpia
              Fisiosan.
 Inscripcions a CampusEsport de dilluns a divendres 7 a 23 hores, i dissabtes i
              diumenges de 9 a 21 hores, fins al dia 30 d’abril. I el dia de la carrera de 9 a 12 hores.
 Inici de la carrera a l’exterior de CampusEsport. 

13 -14 h. Massatges esportius a càrrec dels estudiants de Fisioteràpia, amb la col•laboració 
de Fisiosan. A l’exterior de CampusEsport.

14 - 14.30 h. Lliurament de premis de les carreres i del torneig de pàdel. Al camp de 
futbol de CampusEsport.

Els diners de les inscripcions que sobrin de la compra de queviures de les activitats 
emmarcades en la diada, aniran destinats al Club Esportiu Blau. Aquest club va ser fundat el 
2006 a partir d'un grup de famílies de persones amb discapacitat. La seva missió se centra a 
augmentar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat psíquica i/o 
pluridiscapacitades d'alta dependència i la de les seves famílies mitjançant el 
desenvolupament de l'esport.

Més informació a:
http://ousis.uib.cat

971 17 25 87 / 971 17 30 40

Dijous dia 1 de maig


