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CAMPANYA #almatifesqueixalada  
LA PROMOCIÓ DE L'ESMORZAR ENTRE ELS JOVES 

La campanya #almatifesqueixalada s'emmarca en un dels programes eix del Pla de prevenció de 
drogues i promoció de la salut de l'Ajuntament de Pineda de Mar, el programa Celebrem els Dies 
Mundials. Una recent enquesta als alumnes de 4t d'ESO ens descriu que un 20% aprox de joves no 
esmorzen i dels que ho fan, un 50% no mengen res fins l'hora del pati, les 11 del matí.  
 

•Habituar-se a esmorzar abans de sortir de casa 
•Valorar la importància d'una bona alimentació per al millor rendiment físic i mental 
•Conèixer plats i receptes fàcils de fer en poca estona 
•Descartar els aliments rics en greixos davant d'altres més saludables 

Durant tota la setmana del 16 d'octubre (DM alimentació) es faran diverses activitats: 
Repartiment de fruita seca i aigua a tots els estudiants a l'hora del pati. A l'Espai Jove 
alguns voluntaris embossen fruita seca en paquetets i posen una etiqueta que diu 
que diu “Menjar bé és fàcil” 
Concurs d'Instagram . Els joves podran penjar una foto d'ells esmorzant amb el 
hàstag #almatifesqueixalada. La millor tindrà un premi. 
Tallers «Fem un berenar saludable», un a Can Jalpí a càrrec de l'Àrea de Salut Pública 
de Diputació de Barcelona i l'altre al Centre Cívic Poblenou desenvolupat per l'equip 
de pediatria de l'ABS. Adreçat a joves d'entre 12 a 16 anys. 
Berenar al Club d'Estudi. Els alumnes del Club d'Estudi dels tres Instituts tindran 
entrepà i fruita aquella setmana.  
Edició del flyer de l'Agència de Salut Pública “Esmorza a casa” 
 

Es repartiran més de 1000 boses de fruita seca  i unes 800 ampolles d'aigua 
Als tallers assistiran uns 15 joves a cada grup 
El Club d'Estudi assisteixen unes 50 joves en els tres instituts del municipi 
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El programa «Celebrem els dies Mundials» ens permet incidir en els joves de forma més 
continuada sense haver d'alterar el currículum. 
Es una peça clau pel programa que les persones de refència siguem sempre les mateixes, els joves 
ja ens identifiquen. 
Treballar per centres d'interès de forma transversal amb diferents equipaments i serveis  ens 
permet actuacions més coordinades i , el més important, una visió més holística del concepte de 
salut. 
 
 


