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INTRODUCCIÓ

Aquí Sí-Fruita i Salut és l’aposta del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) per promoure el
consum de fruita fresca, variada, de qualitat i de proximitat. Catalunya és un gran productor de fruita
fresca de qualitat, però tot i haver-hi evidència dels efectes beneficiosos del seu consum només un
10,9% de la població a partir dels 6 anys fa una ingesta diària de 5 racions de fruita fresca i/o verdura
(ESCA 2014)

OBJECTIUS

-Fer fàcil i accessible l’opció de fruita fresca en tots els àpats en els establiments de Peralada
-Organitzar un acte on es difonguin els beneficis de menjar fruita fresca i es faci difusió dels establiments
que s’adhereixin al programa Aquí Sí-Fruita i Salut

DISSENY

Albera Salut va convocar una reunió amb l’Ajuntament de Peralada i l’Agència de Salut Pública de
Catalunya per tal d’engegar un projecte que potenciés l’alimentació saludable al municipi. Després de
diverses reunions:
-Es decideix portar a terme el programa Aquí Sí-Fruita i Salut, en els allotjaments del municipi, els quals
a part que tinguessin fruita fresca en tots els àpats se’ls demanaria la particularitat de tenir-ne a la
recepció (i opcionalment a les habitacions).
-Assisteixen a les reunions 3 propietaris d’allotjament.
-Es decideix fer un acte de lliurament de les adhesions al programa, l’11 d’octubre, amb la implicació de
tots els pastissers del municipi, el bar del Centre Cívic (a Peralada no hi ha fruiteries) i la participació de
l’Anna Tarrés (entrenadora de natació sincronitzada) i del grup musical Crossing.

RESULTATS

Finalment s’han adherit al projecte 4 allotjaments (Hotel de la Font, Can Genís i Can Gori de Peralada i
posteriorment Can Bastons de Vilanova de la Muga), assumint tots el compromís d’oferir fruita fresca en
la recepció del seu allotjament i en tots els àpats. A més, disposen de materials sobre els beneficis d’una
alimentació saludable, especialment de menjar 5 racions de fruita fresca i verdura al dia, per tal que
n’informin als seus clients. En l’acte de lliurament de les adhesions es va oferir fruita fresca tallada llesta
per a consumir i degustacions de postres, a base de fruita fresca, elaborades pels 3 pastissers de la vila
de Peralada. El grup de música pop en català “Crossing” va amenitzar l’acte i hi van assistir unes 150
persones.

CONCLUSIONS

S’han assolit els objectius proposats, tot i que aquest ha de ser el punt de partida per ampliar els
establiments adherits a Aquí Sí- Fruita i Salut i així consolidar el projecte. En aquest sentit hem d'estudiar
estratègies i sinergies amb els diferents actors implicats, per tal que aquests establiments adherits
esdevinguin líders del sector, en la promoció del consum de fruita entre els seus clients.
Reforçar les sinergies iniciades en la promoció d’estils de vida saludables ofereix bons resultats.

