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Kirol arloa, etorkizun sektore bat bezala kokatzen ari da, ez aise 
eskaintza bat bezala soilik, baizik eta beste sektore batzuekin, 
osasuna edo teknologia bezala, harremanak sortzen.

“Kirol eta Osasun” izena eramaten duten, AEDONA-k antolatutako 
lehenengo Jardunaldi hauetan, profesionalen eta nafarroako 
enpresen bidez, biharko profesionalak izango diren gaurko gazteei, 
kirola eta osasuna binomio zatiezin inguruan agertzen diren joeren 
berri ematea, helburu garrantsitsuena da.

AEDONA-tik gure etorkizunako profesionalak izango diren gazteen 
heziketan apustu egiten dugu. Heziketan eta profesional ariketaren 
arteko erlazio estuak sustatu eta finkatu nahi ditugu arlo honen 
barruan estrategikoki koka dezagula.

Jardunaldi hauen lehenengo edizio hau, urrengo urteetan zehar 
jarraitzea, eta ikaslentzat, profesionalentzat eta arlo honetan dauden 
enpresentzat, saihestezina izatea gustatuko litzaiguke.

AEDONA-k, Nafarroako aisia eta kirol entitateen elkartea da, eta 
Donibane KE, Larraina KE, Amaya KH, Natación Pamplona Elkartea, 
Tenis Pamplona Elkartea, Oberena I, Anaitasuna KKJE, Echavacoiz 
KKE, Rotxapea KKE; Txantrea KKE eta Señorío de Zuasti Golf Elkarteak 
osatzen dute.

Nafarroan 70.000 bazkide baino gehiago ditugu eta kirola, kultur eta 
aisiako eskeintza zabal bat dugu. 12.000 lagun, gure kirol ekintza 
gidatuetan urtero parte hartzen dute, edozein adinetarako ekitaldi 
ludikoez gain.

Tokia: CIVICAN. Pio XII Etorbidea, 2. Ekitaldi Aretoan

Data eta Ordua: 2017. urteko azaroaren 13an 
 9:15h Harrera eta aurkezpena

Izena eman ezazu web-gunean edo teléfonoz: 

www.aedona.es/jornadasdeporteysalud
607 153 480 (baita ere whatsappen bidez)

Profesionalak jardunaldi osora inskriba daitezke 30€-tan, edo edozein 
saiotara 10€-tan saio bakoitza. Profesionalen plazak mugatuak dira.

 Joan nahi duten ikasleek, ikasle-txartela edo 2017/18 ikastaroan 
matrikulatutako ziuragiria aurkeztu behar izango dute. Ikasleen sarrea 
doakoa da, baina aurreko izenematea egin behar izango dute.



Fitness eta kirol elkarte garrantzitsuetan, Marketing-en eta kirol 
kudeaketan aholkularia da.

Irakaslea eta nazio eta nazioarteko ekintzailea da. Kirol arloko lau 
enpresa teknologiko arrakastatsuetan parte hartzen du.

“Gorputz Hezkuntzan” graduatua, “Enpresa Zientzietan” diplomatua eta 
“Dirección y Administración del Deporte” izeneko masterra egin zuen..

9:45h  “Kirol Merkatua. Kirol elkarteen erronkak”

Manel Valcarce

Kirolari profesionaleen elikaduran aholkularia, eta entrenatzaile 
pertsonalaz gain, Helvetia Anaitasuna-ren (Asobal ligako taldea) 
prestatzaile fisikoa eta nutrizionista da. 

Madrilgo INEF-en “Jarduera Fisikoaren eta Kirolearen Zientzietan” 
graduatu zen, Nafarroako Unibertsitatean “Dietetika eta Giza 
Elikaduran” graduatu zen, eta Leóngo Unibertsitatean, “Kirolerako 
Dietetikan” espezializazioa egin zuen.

“Jarduera Fisikoaren eta Kirolearen Zientzietan” graduatuta eta 
“Ariketa Fisikoa eta Osasunean” espezializatua.

Larraina KE-ko Kirol Koordinatzailea, Nafarroako Padel Elkarteko 
prestatzaile fisikoa eta Bru Health Center-eko txirrindularien, 
triatleten eta korikalarien entrenatzailea da.

12:15h  “Elikadura eta osasuna gazte diren kirolarietan”

17:00h  “Kiroletako entrenamendutan 
 lesioen aurkako prebentzioa”Javier Angulo

Madrilgo Camilo José Cela Unibertsitatean, “Jarduera Fisikoaren 
eta Kirolearen Zientzietan”, Doktore Cum Laude da. 

“Podologian” diplomatuta, “Posturología y Podoposturología” 
eta “Podologia Quirurgica” izeneko masterrak Barnako 
unibertsitatean egin zituen, eta Saude do Norte Institutoan 
(Gandra, Portugal), “Podologian” graduatu zen. 

18:00h “Oina, jarrera eta kirolarien minekin erlazioak”

Dr. Jorge Perez Rey

Tim Joanes R. Leibrandt

Prostodonzian, ATM-n eta Apnean espezializatu da.

Madrilgo Komplutense Unibertsitatean, Odontologian graduatu 
zen, “Dolor Orofacial y Disfunción Craneomandibular” izeneko 
masterra egin zuen CEU San Pablo Unibertsitatean, “Prostodoncia, 
prótesis sobre implantes y estética” izeneko postgraduko ikasketak 
egin zituen, eta S.E.D.C.Y.D.O. (sociedad española de disfunción 
craneomandibular y dolor orofacial), S.E.D. (sociedad española de 
dolor) eta S.E.P.E.S. (sociedad española de prótesis estomatológica 
estética) elkarteetako kidea da.

10:45h  “Kirol Odontologia. 
 Ahoaren osasuna kirolan duen garrantzia”

Idoya Orradre

Zaragotzako Univertsitatean, Fisioterapian diplomatu zen, Madrilgo 
Osteopatía Eskolako “Fisioterapia Manual Osteopática Estructural” 
izeneko masterra Zaragotzako Unibertsitatean egin zuen. 

Madrilgo Osteopatia Eskolan, Osteopatia ikasketak egin zituen eta 
“Fisioterapia conservadora e invasiva del síndrome de dolor miofascial” 
izeneko espezialtasuna egin zuen. (Travell eta Simons® Mintegiak) 

13:15h  “Fisioterapia gaur egungo kiroletan”

Álvaro Peña


