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El divendres 1 de maig de 2015 de 9 a 14 hores, 
al campus universitari

OBERTA A TOTHOM!
Organització: estudiants de Fisioteràpia i Vicerectorat
de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
Més informació a: <ousis.uib.cat>
971 17 25 87 / 971 17 30 40
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9-13.30 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.

10 h. II carrera solidària UIB, de 4 milles (6,4 km) al Circuit UIB, a la sortida de 
CampusEsport (S2).
• Preu: 7 euros (sense xip; lloguer del xip: 3 euros). Es donarà aigua, fruita, un passi de 15 dies per a 
CampusEsport, i atenció fisioterapèutica després de la carrera.
• Inscripcions anticipades a <www.elitechip.net> fins al dia 30 d’abril a les 20 hores. 
• Premis per als tres primers classificats de les categories masculina i femenina:
 Primers premis: 60 euros i tractament fisioterapèutic de Fisiosan.
 Segons premis: 40 euros
 Tercers premis: 20 euros.

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, menjar, un passi de 15 dies per a CampusEsport i 
atenció fisioterapèutica per poder-se recuperar entre partits.
• 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 al punt d'informació.

10-13.30 h. Circuit d'orientació organitzat pel Club Ermassets
Les curses d'orientació són competicions camp a través, contrarellotge i sense un itinerari 
preestablert, però amb l'obligació de passar pels controls assenyalats en un mapa.
• Tres tipus de circuit segons el nivell: minicircuit per als infants, un circuit d'iniciació i un circuit més exigent.
• Inscripció gratuïta a l’estand del Club Ermassets, situat a les instal·lacions esportives.

11-11.30 h. Carrera per a infants per categories al circuit de la Universitat
• Categories: iniciació a les 11 hores, benjamí a les 11.10 hores, aleví a les 11.20 hores, i infantil a les 11.30 hores.
• Inscripció gratuïta. Es donarà aigua, fruita i un passi de 15 dies per a CampusEsport.
• Inscripcions: el mateix dia 1 de maig de 9 a 10.30 hores al punt d'informació.

11-13 h. Classe d’exhibició de zumba gratuïta, a càrrec de CampusEsport
Balla salsa, cúmbia, reggaeton i samba. A la pista de tennis de CampusEsport.

Els doblers de les inscripcions que sobrin de la compra de queviures per a les activitats de la diada, es 

destinaran a Mallorca sense Fam. Durant la diada hi haurà un punt de recollida d’aliments no peribles. 

Aquesta associació neix el 2009 com a resposta a la pobresa que l'actual crisi ha generat i amb l'objectiu i la 

voluntat de sensibilitzar la societat mallorquina per aquest greu problema.
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