
 

 

La Fundació Agrupació celebra una gimcana de la dieta mediterrània 
entre escolars de Tarragona 

76 alumnes de 4t de primària de l'escola Cèsar August van participar-hi el passat 18 d'octubre 

Sant Cugat del Vallès, 20 d'octubre de 2017. - La Fundació 
Agrupació va celebrar dimecres passat, 18 d'octubre, una 
gimcana de la dieta mediterrània a Tarragona amb escolars 
procedents de l'escola Cèsar August. La gimcana es va dur 
a terme en el marc de l'activitat "Descobreix el mercat", 
amb la qual els escolars van fer un recorregut pel mercat, 
aturant-se en diverses parades, com les de fruita i verdura. 
Formulant-los diverses preguntes, els escolars van 
entendre quines eren les fruites i verdures de temporada, 
les més venudes, així com la procedència de la major part 
d'elles. 

L'objectiu d'aquest programa, organitzat conjuntament 
amb els ajuntaments de les poblacions escollides, és el de promoure l'alimentació saludable 
entre els més petits, fent-la divertida i senzilla. Per a això, durant la gimcana es despleguen 
una sèrie d'activitats lúdiques, com jocs, manualitats i l'elaboració de receptes sanes, com 
broquetes de fruita o sucs, per a la seva posterior degustació. En aquesta ocasió, han après a 
preparar sucs de taronja i pastanaga, hummus i macedònia de fruites, entre d'altres, per a 
posteriorment, degustar-los. 

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. 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." 
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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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