
DE TOT COR
CLAUS  PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC

CARDIOVASCULAR

Practicar bons hàbits de salut cardiovascular és la millor manera d'assegurar els
teus  anys de vida saludables tal com acrediten nombrosos estudis científics.
Sabem que cuidar la nostra alimentació, fer esport, descansar bé i reduir l'estrès
redueix fins a un 78% el risc cardiovascular.
 
Amb l'esdeveniment DE TOT COR pretenem facilitar-te algunes claus que t'ajudin
a optimitzar el teu estil de vida i el dels teus éssers estimats.

El Pla de l'Estany

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA
per a GICOR,

l'Associació Gironina de
Prevenció i Ajuda a les

Malalties del Cor,
i  participa en el SORTEIG d'un
relaxant CAP DE SETMANA 
per a dues persones a MAS

GARGANTA  (Vall d'en Bas)!!

DISSABTE 11 MAIG
10:30 H -13.45 H.

BIBLIOTECA CARLES FONTSERÈ
Carrer Jaume Balmes  27, 17834 Porqueres

Obertura de l'acte a càrrec d'ELISA TEIXIDOR 1r Tinent d’alcalde i Regidora 
d’administració, cultura, ensenyament i participació de l'Ajuntament Porqueres.

www.detotcor.cat



EXERCICI FÍSIC PER A LA
PREVENCIÓ I
REHABILITACIÓ
CARDIOVASCULAR

Practicar algun esport, fer activitat física o simplement caminar o fer activitats
quotidianes d’una manera activa ens convé a causa dels seus clars beneficis per la
salut, entre els quals es destaquen la reducció de l’estrès, la millora del son, la
tonificació de la musculatura perifèrica i l’augment de l’esperança i la qualitat de vida.
 
A més, l’activitat física regular s’associa a una menor mortalitat (Framingham i Kannel,
1979), ajudant a reduir els factors de risc cardiovasculars (hipertensió arterial,
diabetis II i hipercolesterolèmia) al costat de molts altres beneficis.
 
És necessari com a mínim realitzar 30’ d’activitat física diària d’intensitat moderada 5
o més dies per setmana. Però... És beneficiosa tota activitat o exercici físic que es
practica?
 
L’activitat física i més encara l’exercici físic poden ser un factor desencadenant de
lesions i fins i tot mort sobtada. Abans d’iniciar qualsevol programa d’entrenaments,
cal haver realitzat una prova d’esforç fisiològica i una anàlisis de la història clínica,
entre altres.
 
Aquesta ponència està dedicada a parlar de quins són els principals factors de risc
cardiovasculars, la incidència que té l’exercici físic en la millora del seu diagnòstic i els
programes de rehabilitació cardíaca quan malauradament s’ha sofert una malaltia
isquèmica de tipus coronari.
 
Carla Surina, diplomada en Ciències de l’activitat física i l’Esport a l’EUSES (UdG).
Actualment cursant un Màster en Nutrició i Salut per la UOC. Especialitzada en
exercici físic i salut, concretament en Rehabilitació Cardíaca.
 
 

PROGRAMA

Per
CARLA SURINA

MICROCIRCULACIÓ,
LONGEVITAT I ANYS DE
VIDA SALUDABLES

El nostre cor bombeja entre 4 i 6 litres de sang per minut en repòs. Una àmplia xarxa
de vasos sanguinis assegura el reg sanguini de tot el cos. Com més allunyats estan els
vasos sanguinis del cor, més ramificats i petits es tornen. Els vasos sanguinis de gran
diàmetre són principalment responsables del transport i flux continu de la sang,
mentre que els vasos sanguinis petits, la microcirculació, s'encarreguen de
l'abastament de les cèl·lules i del transport dels productes metabòlics i de degradació.
 
La microcirculació és el 74% de la circulació sanguínia i el seu mal funcionament
suposa el punt de partida de les malalties cròniques com la hipertensió, la diabetis,
apoplexia, infart, demència i altres malalties del cervell (American Heart Association,
2016).
 
Un estudi pilot realitzat per la Universitat La Sapienza de Roma sobre algunes de les
persones més velles del món va descobrir que en totes elles la perfusió dels òrgans i
músculs, o dit d'una altra manera la seva microcirculació, és tan eficient com la de
persones 30 anys més joves.
 
En aquesta ponència descobriràs com la tecnologia aplicada a la salut fa possible avui
en dia la cura no invasiu i altament efectiu de la microcirculació.

Ricardo Galarza, psicòleg col.legiat 25544, especialitzat en el monitoratge d'hàbits
saludables. Membre de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i
Longevitat (SEMAL).
 
 

Per
RICARDO GALARZA

Presentat per Rut Vilella

 
Rut Vilella Esteva dedicada a l'evolució organitzacional i compromesa amb la
generació d'espais de benestar i descans. Actualment està co-gestionant dues 
cases a la Garrotxa destinades a l'organització d'estades i retirs a la natura.
 
 



 
Roser Blanco Rivera és psicòloga col·legiada 7416 i psicoterapeuta humanista,
amb formació en Educació Especial, Gestalt i EMDR. Professora de
Tai Txi i Meditació durant 30 anys.
 
 

NUTRICIÓ PER A LA
HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Un de cada tres espanyols mor per culpa d'una malaltia cardiovascular. I la hipertensió
està darrere de bona part d'elles. Així doncs, val més prevenir-la o eliminar-la tan aviat
com aparegui en les nostres vides. De fet, segur que has sentit a dir “tenir la tensió
baixa és una assegurança de vida”.
 
A més de factors genètics l'aparició de la hipertensió està altament relacionada amb el
sobrepès, els alts nivells d'estrès i amb uns hàbits de vida negatius com el
sedentarisme, consum excessiu de greixos saturats, l'alcohol o el tabaquisme.
 
Ens podem protegir de forma natural enfront aquest "assassí silenciós"? La paraula
"silenciosament" no és casual, i és que precisament a la hipertensió se la coneix amb
aquest nom: l'assassí (o l'enemic) silenciós. No avisa; fins que un bon dia dóna la cara
en forma d'ictus o infart.
 
En la ponència destacarem aspectes importants a tenir en compte a l'hora d'aplicar
una dieta nutricional adequada per cobrir la necessitat de vitamines i minerals i ús de
les plantes medicinals com solucions complementàries o ajudantes 100% naturals per
prevenir o reduir la hipertensió.
 
Una estratègia dietètica adequada, al costat d'altres hàbits saludables ens pot salvar
la vida.

Claudia Condrache és assessora en salut i benestar, especialitzada en fitoteràpia,
dietoteràpia i nutrició. Col·legiada en  L’Escola Consciència Natura, membre de
APTN COFENAT - Associació de professionals de les teràpies naturals.
 
 

Per
CLAUDIA CONDRACHE

GESTIÓ DE L'ESTRÈS PER
A UN COR SALUDABLE

.

Per
ROSER BLANCO

Parlem del cor real i del cor figurat. El cor real, l’òrgan, mereix atenció des del punt
de vista d'assolir hàbits saludables, fer exercici, bona alimentació...la salut física.
Quan parlem del cor figurat parlem d’emocions, sentiments, relació amb els altres,
actitud davant la vida...la salut mental, emocional...Tant en un sentit com l’altre, el
cor és fonamental per a la vida, és el motor que ens permet ser vius. 
 
En la ponència no parlarem de patologies diverses que poden afectar a la salut
coronària, sinó d’una forma de viure que estem assimilant com a “normal” i que es
diu estrès.
 
Res de nou, tots vivim un dia a dia amb cert estrès esporàdic o habitual. Oblidem
que l’estrès és una reacció del nostre cos a una situació de perill, que serveix per
defensar-nos dintre l’esquema de l’instint de supervivència. Quan es cronifica i
passa a formar part del nostre estil de vida diària, afecta el funcionament del cos, a
la salut i pot tenir un paper molt important en el desenvolupament de malalties
coronàries.
 
Com evitar-lo, com gestionar-lo i com minimitzar-lo és un bon tema de conversa per
aquesta jornada.
 



ESPECTACLE MUSICAL AMB 
MARC GRABULOSA I LAIA BOSCH

.

DE TOT COR ÉS EL PRIMER ESDEVENIMENT DE COMUNITAT SALUDABLE UNA
PLATAFORMA DE PROFESSIONALS DE LA SALUT QUE S'UNEIXEN PER A LA

DIVULGACIÓ D'HÀBITS SALUDABLES D'INTERÈS PER A TOTHOM.
..."PERQUÈ CREIEM QUE LA PROSPERITAT I FELICITAT D'UNA COMUNITAT ÉS FRUIT

DEL FET DE QUE LA SEVA GENT ESTIGUI SANA I FELIÇ"...
 

Si vols reservar plaça fes-ho al 691509181, a
estel.roca@micirculacion.es o bé directament en:

 www.comunitatsaludable.cat

Som en Marc Grabulosa I la Laia Bosch, dos joves que
ens iniciem amb veu I guitarra, al món de les versions
acústiques dels nostres referents musicals. Des del

jazz, passant pel rock i fins al pop més actual us
convidem a gaudir amb nosaltres de la música.

L'Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties
del Cor (GICOR) és una associació sense ànim de lucre que

busca fomentar i divulgar la prevenció de les malalties de l'aparell
circulatori, ajudar a controlar factors de risc (com a hipertensió o
tabac) i conscienciar a la població, alhora que ajudar a millorar la

qualitat de vida dels pacients.

Amb la participació de:


