
 

 
 

Conclou el cicle de conferències sobre hàbits saludables de la Fundació 
Agrupació a Mataró 
 
Sant Cugat del Vallès, 9 de novembre de 2018. 
La localitat barcelonina de Mataró va acollir durant el mes d'octubre dos conferències sobre hàbits 
saludables orientades a dos públics de diferents edats però amb el mateix objectiu: el manteniment d'uns 
bons hàbits per portar una vida saludable. 
 
La primera, el dia 25, va tenir per títol: “Conferencia sobre consells d'hàbits saludables” i va anar a càrrec 
de la psicòloga Imma Playà. La conferència anava dirigida a les persones grans i, després d'una introducció 
sobre aspectes demogràfics i de previsió de futur, va abordar els cinc aspectes bàsics per a un envelliment 
saludable: l'activitat física, l'alimentació,  la salut física i mental, la seguretat i les relacions socials. Va ser 
seguida per una cinquantena de persones. En finalitzar la conferència es va lliurar als assistents el llibre 
“De què parlem quan diem envelliment actiu?”. 
 
La segona va tenir per títol: “L'alimentació: com gestionar el temps, la cuina i l'economia” i va anar a càrrec 
de la dietista-nutricionista Dolors Borau. La xerrada es va enfocar en l'aprofitament d'aliments, la gestió 
diària dels menús familiars, així com els productes de proximitat i de temporada. 
 

 
 
Els assistents, persones adultes amb famílies i amb uns ritmes de vida més aviat atrafegades al combinar 
família, treball i relacions socials, van aprendre aspectes importants de la nutrició com la roda dels 
aliments o aquells aliments que mai no han de faltar a la taula. També es van abordar qüestions pràctiques 
com la combinació d'aliments i es van donar algunes idees i exemples de tipus de menús per a esmorzars, 
menjars i sopars. Va ser seguida per unes seixanta persones. En finalitzar la conferència es va lliurar als 
assistents documentació i diverses receptes de tardor. 
 
Més informació: Fundació Agrupació, Anna Serra, 93 482 67 01,  anna.serrapallas@gacm.es. 

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 grans, 
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 dona suport a projectes d'investigació sobre els 
col·lectius amb els que treballa. 
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