
 

Èxit en la nova edició de les gimcanes de la dieta mediterrània entre 
escolars de la Fundació Agrupació 

• D'abril a juny, han estat 13 les escoles de 5 poblacions diferents que s'han unit a 
aquestes gimcanes saludables 

Barcelona, 19 de juny de 2017. - Gairebé 600 alumnes de primària, d'entre 8 i 12 anys, de diverses 
escoles de Catalunya i Palma han participat al llarg d'aquests últims mesos en la sèrie de 
gimcanes de la dieta mediterrània que ha organitzat la Fundació Agrupació, amb la 
col·laboració de diferents ajuntaments. En total, han estat 13 les escoles que s'han unit a una 
iniciativa que té per objectiu fomentar l'alimentació saludable entre els nens, d'una manera 
divertida, mitjançant jocs, manualitats i l'elaboració de saboroses receptes. 
El calendari del primer semestre d'aquestes gimcanes ha estat el següent: 

• 4 abril: dos gimcanes amb un centenar de nens cada una, a la ciutat de Girona. Van 
participar 6 escoles. 

• 4 de maig: gimcana en el centre de Sabadell, amb 92 alumnes procedents de 4 escoles. 
• 10 de maig: un centenar d'alumnes de l'escola Dolors Piera van participar en la 

gimcana de Vilafranca del Penedès. 
• 12 de maig: l'escola La salle de Palma de Mallorca va acudir amb 100 alumnes a la 

convocatòria de la Plaça del Mercat de l'Olivar. 
• 7 de juny: 75 alumnes de l'escola Ferrer i Guardia van participar en la gimcana 

celebrada a Granollers. 

 

Adoptar la dieta mediterrània és senzill i sa. Com a punt de partida, es tracta d'abandonar els 
greixos saturats i optar pel consum de productes frescos. A més, com explica la directora de la 
Fundació Agrupació, Imma Playà: "El consum diari de 5 racions entre verdures i fruites és 
essencial en una bona dieta. A més, és important que els aliments siguin de temporada i de 
proximitat, la qual cosa beneficia, a més, el consum responsable." 
 

CONTACTE AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Fundació Agrupació: Anna Serra Pallàs 
 anna.serrapallas@gacm.es · 93 482 64 43 · www.fundacioagrupacio.es 
Sobre la Fundació Agrupació: 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 més de 350.000 socis 
assegurats i amb tota la societat, especialment amb la gent gran, infantesa i 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 busca al màxim l'autonomia 
personal. D'aquesta forma, 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, 
alhora que recolza projectes d'exploració i d'investigació sobre els col·lectius amb els que treballa. 

mailto:anna.serrapallas@gacm.es
http://www.fundacioagrupacio.es/

