
LL’’aalliimmeennttaacciióó
eenn  llaa  jjoovveennttuutt  dd’’aavvuuii
1177aa Campanya d’alimentació saludable 2014
adreçada a joves de l’Alt Empordà

EELL  PPEERRQQUUÈÈ  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAANNYYAA::
Vivim en una societat en la qual es predica el cos perfecte per assolir l’èxit social i laboral,
i ens trobem que l’alimentació ha esdevingut una de les grans preocupacions del jovent,
especialment pel que fa al seu pes o a la seva imatge estètica i personal.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, conscient que l’adolescència és una etapa de la vida
idònia per aprendre a menjar adequadament i per a l’adquisició d’hàbits saludables,
organitza aquesta nova campanya, que va adreçada al jovent, d’acord amb els objectius
del Projecte de Salut Jove 2014.

La conducta i els hàbits alimentaris de la joventut d’avui estan canviant: es substitueix
la dieta mediterrània, tradicional al nostre país, pel fastfood o menjar ràpid com a conse-
qüència del fort impacte de la publicitat i de les modes entre els  joves d’avui:

A- En general hi ha hagut una reducció important dels aliments frescos de la nostra
dieta, sobretot fruita, verdures i peix, i un excés de greixos i de sucres refinats. 

B- També, cal subratllar que la majoria dels adolescents tenen una alimentació repetitiva,
improvisada, poc saludable  i intervenen molt poc en la seva dieta.

C- Augmenta el sedentarisme entre els adolescents d’avui com a conseqüència de l’ús i
abús de les pantalles i de les tecnologies TIC, i cal crear hàbits d’activitats físiques salud-
ables cada dia.

És en l’adolescència quan l’individu construeix la seva personalitat, quan s’adquireixen
els hàbits saludables ... i cal anar en compte amb els excessos: tu ets responsable del que
prens i fas, tu decideixes en tot moment.

Ens trobem davant d’un problema social i cultural que hem de fer front des dels dife-
rents àmbits educatius: la família, l’escola, els amics i les xarxes socials.

Cal informar-se, conscienciar-se i prevenir les conseqüències d’una alimentació dolenta -
obesitat, anorèxia, bulímia, vigorèxia, hipertensió, diabetis...- i dels perills per a la salut
dels i les joves. Per això et convidem a participar en la campanya.

OOBBJJEECCTTIIUUSS  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAANNYYAA::
11..-Aconseguir que la joventut reflexioni i prengui consciència sobre la importància de

l’alimentació en la salut i en el creixement psicofísic.

22..-Informar-los sobre el valors i l’aportació energètica dels aliments.

33..-Sensibilitzar-los en els temes d’alimentació, dietètica i nutrició.

44.-Afavorir l’adquisició d’hàbits saludables entre la joventut de la comarca.

55.-Donar a conèixer les enquestes sobre el comportament alimentari dels joves de l’Alt
Empordà.

66..-Prevenir  malalties i transtorns en la conducta alimentària dels  joves mitjançant la pràctica
d’una dieta variada, equilibrada, suficient i agradable.

77..-Adquirir hàbits de bon comportament a la taula.

88..-Informar i sensibilitzar a tots els àmbits educatius per tal d’aconseguir una cultura
en la salut.

LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓ::
La campanya va adreçada a tots els joves de 15 i 16 anys dels centres de secundària dels
municipis de l’Alt Empordà. La quota de participació serà de 10€  

CCAALLEENNDDAARRII::
La campanya es desenvoluparà a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà, els dijous al matí
i durant els mesos de gener a maig de 2014.

CCOONNTTIINNGGUUTTSS  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ::
9,45 h  Arribada a l’Escola d’Hostaleria

10,00 h  Els hàbits saludables i els adolescents d’avui. Objectius de la campanya
10,55 h  Descans ( portar entrepà o fruita )
11,20 h  Taller practic de cuina i nutrició

12,10 h  xerrada: alimentació, dieta i nutrició
13,00 h  La formació professional i els cicles formatius de l’Escola d’Hostaleria
13,45 h  Dinar pedagògic i de germanor
14,45 h  Cloenda de la jornada i tornada cap al centre
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓ  II  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNSS::

Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Oficina Comarcal de Serveis a la Joventut
C/ Anicet de Pagés,2 - 17600 FIGUERES
Tel: 972 67 37 28 / 972 50 30 88  -  Fax: 972 51 40 32
vcanovas@altemporda.org

Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà
Avinguda Ma Àngels Anglada, 15
17600 FIGUERES
Tel: 972 52 55 56 - Fax: 972 50 49 12
escola@escolahostaleriaaltemporda.cat

OORRGGAANNIITTZZAA::

CCOOLL··LLAABBOORREENN::

Cambra de Comerç i d’Indústria de Girona
Programa Salut i Escola de l’Alt Empordà
INS  Cendrassos de Figueres
Col·legi la Salle de Figueres
Escoles Pies de Figueres
INS Castelló - Empuriabrava
INS Cap Norfeu de Roses
INS Illa de Rodes de Roses
INS de Llançà
INS de Vilafant

La campanya forma part del Projecte de Salut Juvenil de l’Alt Empordà 2014

Taula
Comarcal
de Salut JoveSalut Jove
Alt Empordà


