
Gaudeix de la Setmana Mundial 
de l'Activitat Física amb Esports UB!
Del 5 al 10 d'abril celebra la Setmana Mundial de l'Activitat 
Física a les nostres instal•lacions.

Si ets abonat/da del Servei d’Esports de la UB, des del dilluns 5 fins 
al divendres 9 d'abril, podràs participar en les nostres competicions 
i obtenir obsequis! El guanyador o guanyadora serà qui faci alguna 
de les següents activitats:

• Nedi més km a la nostra piscina.
• Faci més km corrent a les nostres màquines.
• Qui més aguanti en esquat de 90 graus.
• Qui més aguanti en planxa abdominal.

El dissabte 10 d'abril vine a passar amb nosaltres el matí per 
celebrar la Setmana Mundial de l'Activitat Física. 

• A les 10 h sessió de GRIT per als més atrevits.
• A les 10:30 h sessió de Zumba per als que tenen més ritme.
• A les 11 h sessió de Body Combat.
• A les 11:30 h sessió de Body Balance. 
• A les 12 h sessió de Ioga.
• A les 12:45 h sessió de Taitxí.

En la sessió del dissabte l’alumnat de crèdits ECTS d’Esports podrà 
obtenir 6 assistències en el seu llibre de control.
Per a la sessió del dissabte, els abonats i les abonades d'Esports UB 
han de fer reserva prèvia a CAMP DE LLANÇAMENTS en qualsevol 
horari permès. 

Us hi esperem!

*Totes les sessions seran a l'aire lliure seguint les mesures del protocol COVID-19.

/esportsub #SetmanaActivitatFísica



Celebra la Setmana Mundial de 
l'Activitat Física amb Esports UB!
El dissabte 10 d'abril vine a passar amb nosaltres el matí 
per celebrar la Setmana Mundial de l'Activitat Física. 
La jornada és gratuïta per a la comunitat UB!

Ubicació: Instal•lacions exteriors del Servei d’Esports de la 
Universitat de Barcelona

• A les 10 h sessió de GRIT per als més atrevits
• A les 10:30 h sessió de Zumba per als que tenen més ritme.
• A les 11 h sessió de Body Combat.
• A les 11:30 h sessió de Body Balance. 
• A les 12 h sessió de Ioga.
• A les 12:45 h sessió de Taitxí.

Per gaudir d’aquesta jornada només cal enviar un correu electrònic a: 
monicadonaire@ub.edu indicant a l’assumpte "INSCRIPCIÓ A 
JORNADA SALUDABLE UB 10 D'ABRIL”. 

Us hi esperem!

*Totes les sessions seran a l'aire lliure seguint les mesures del protocol COVID-19.
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