
 

 
La Fundació Agrupació celebra una conferència sobre salut 

cardiovascular a Mataró 
 

L'objectiu va ser donar informació per a la prevenció dels factors de risc de les malalties 
cardiovasculars i difondre un conjunt de recomanacions a seguir, entre les persones grans 

 
Barcelona, 27 d'octubre de 2017 
El passat dimecres, 25 d'octubre, 60 persones van acudir al Casal de la Gent Gran de Santes-Escorxador 
de Mataró a les 5 de la tarda, per assistir a la conferència sobre la Prevenció en Salut Cardiovascular, a 
càrrec del Doctor Jose Miguel Baena, del CAP Marina de Barcelona. 

 
Segons el Dr. Baena, els principals Factors de Risc en Salut Cardiovascular són principalment l'obesitat, la 
hipertensió, la diabetis tipus II i el tabaquisme. 
No obstant, existeixen pautes i estils de vida que ajuden a contrarestar-los i, entre ells, hi trobem seguir 
una alimentació saludable basada en la dieta mediterrània i realitzar activitat física, que pot consistir en 
una cosa tan senzilla com caminar 30 minuts al dia. 
Aquests són només alguns dels aspectes que es van abordar en l’acte que va concloure amb el lliurament 
del llibre Informació i consells per promoure la Salut Cardiovascular de la Col·lecció Envelliment Saludable, 
editada per la Fundació Agrupació, amb la col·laboració de la Fundació Salut i Envelliment de l'Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
La conferència d'ahir es va inscriure dins del Programa Formatiu orientat a les persones grans de 
l'Ajuntament de Mataró i sota el conveni de col·laboració que la Fundació Agrupació comparteix amb 
l'esmentada administració.  
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La Fundació Agrupació va néixer el 1993 per canalitzar l'acció social d'Agrupació i convertir en fets la seva 
sensibilitat i implicació amb els seus 380.000 assegurats i amb tota la societat, especialment amb els 
majors, la infantesa, la joventut i les persones discapacitades. La prevenció és l'eix troncal de la Fundació 
Agrupació, que fomenta hàbits saludables per evitar, retardar o pal·liar situacions de dependència física 
o psíquica i buscar al màxim l'autonomia personal. En aquest sentit, la Fundació treballa sobre 
l'alimentació, l'activitat física i mental o les relacions socials. A més, promou la formació a través de la 
realització de cursos i activitats formatives, mentre recolza projectes d'investigació sobre els col·lectius 
amb els que treballa. 
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