
Els hàbits alimentaris d’una població constitueixen un factor 

determinant del seu estat de salut. L’evidència científica confirma 

que l’alimentació mediterrània és un model alimentari excel·lent 

per la salut, on s’estableix una combinació equilibrada i completa 

d’aliments, basat principalment en productes frescos, locals i de 

temporada. 

Els experts en alimentació i nutrició consideren que, per tal de poder 

mantenir i promoure el perfil alimentari de la dieta mediterrània, 

hem de ser capaços d’adaptar-la als canvis sociològics i culturals 

que es produeixen actualment.

Una de les moltes transformacions culturals que apunten aquests 

estudis, és la substitució del fet de menjar a casa pel de fer-ho fora 

de casa. Ho fan els adults i també els infants que dinen al menjador 

escolar. Al voltant del 40% dels alumnes de la nostra vila es queda 

a dinar a l’escola diàriament, fet que converteix aquest espai en un 

puntal bàsic per a la promoció de l’alimentació saludable.

Per aquest motiu es va crear una marca de qualitat que acredités 

aquelles escoles que, entre les seves prioritats tinguessin el foment 

d’hàbits i estils de vida saludables, aquest projecte s’anomena 

Projecte ECPAM - Escola amb Cuina Promotora de l’Alimentació 

Mediterrània. L’objectiu principal d’aquest projecte, és la millora 

de la salut dels escolars, promocionant els hàbits saludables, 

concretament els hàbits alimentaris. 

Des de l’any 2010 hi ha acreditades 5 escoles de la ciutat: Escola 

Ginesta, Escola Sant Jordi, Escola Divina Providència, Escola Llebetx, 

Escola Cossetània. 

ESCOLA AMB CUINA PROMOTORA DE L'ALIMENTACIÓ 
MEDITERRÀNIA
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Els criteris per aconseguir aquesta acreditació en l’àmbit escolar 

són:

•	 Oferir	menús	equilibrats	i	revisats	pels	tècnics	de	la	Regidoria	

de Serveis Socials i Salut :

 - Cuinats amb oli d’oliva

 - Presència diària de verdura

 - Primers plats rics en hidrats de carboni complexos

 - Presència de peix almenys un cop per setmana

 - Postres bàsicament a base de fruita fresca

 - Màxim dos cops per setmana de carn vermella

 - Preferència de coccions al forn, planxa i vapor

 - Presència de llegum mínim un cop per setmana

•	 Adhesió	 completa	 al	 programa	 d’educació	 alimentària	 i	

nutricional de la Regidoria de Serveis Socials i Salut 

•	 Activitats	esportives	extraescolars

Amb l’acreditació es pretén destacar un fet diferencial en aquestes 

escoles, a condició que el compliment dels criteris es mantingui al 

llarg del temps, i també es pretén que aquest nomenament animi a 

la resta d’escoles del municipi a sol·licitar-lo. 

Durant aquest curs escolar 2011-12 ens hem marcat com a objectiu, 

l’acreditació de 3 noves cuines. D’aquesta manera i de forma 

progressiva, aconseguirem una major implementació del projecte 

ECPAM a la nostra ciutat.  

SALUT@VILANOVA



- Funció restauradora: El son permet al nostre cos recuperar la 
energia i integrar la nova informació

- Funció adaptativa: la quantitat i la qualitat és directament 
proporcional a la qualitat de vida.

- De nit, hi ha una producció més elevada de la hormona que 
estimula el creixement, per tant el son és molt important pel 
desenvolupament dels infants.

- Una persona sap que ha dormit bé si durant el dia no se sent 
cansada.  

L'HÀBIT D'ANAR A DORMIR

- Establir una rutina fixa, anar sempre a dormir a la mateixa hora.

-	Reduir	al	mínim	 l’activitat	 física,	 la	 televisió,	videojocs	a	última	
hora.

- No intentar esgotar-lo 

- Explicar un conte

- No dormir amb l’infant ni entrar cada vegada que es queixi o cridi

- Sortir de l’habitació quan encara està despert

FUNCIONS DEL SON:

COM CREAR UN BON HÀBIT PER ANAR A 
DORMIR:

Infants:

- Instaurar un horari regular a l’hora d’anar a dormir

-	Fer	activitat	física	durant	el	dia	(	no	a	última	hora)	per	tenir	més	
sensació de cansament

- Intentar oblidar les preocupacions del dia almenys dues hores 
abans d’anar a dormir

- No menjar en excès a l’hora de sopar però tampoc ficar-se al llit 
amb gana

- Mantenir l’habitació amb una temperatura adequada, sense 
gaire soroll i amb poca llum

- En cas de dificultat per conciliar el son, caldria evitar pendre café, 
té i altres begudes amb cafeïna des del migdia. Així com no estirar-
se al llit fins que hi hagi son, no mirar la televisió al llit, i no fer 
activitats que alterin a la persona abans d’anar a dormir. 

Adults i gent gran:

Els infants acabats de nèixer dormen unes 16 hores al dia. Al principi es 
desperten cada 2 o 3 hores per menjar.

Entre 6 mesos i un any, els lactants dormen entre 5 i 6 hores de manera 
ininterrumpuda. 

Entre 1 i 5 anys dormen unes 12 hores al dia. A partir dels 5 anys han de 
dormir unes 10 hores cada dia. Des dels 12 fins a l’adolescència hauríen 
de dormir entre 8 i 10 hores. 

S’ha de tenir en compte, que aquestes hores són orientatives, ja que si 
un nen està sa i feliç i dorm menys hores de les citades no ens hem de 
preocupar. El que si que s’ha de comprovar és si se segueix una bona 
rutina per tal que l’infant pugui dormir bé. 

Els joves i els adults han de dormir entre 7 o 8 hores. 

QUANTES HORES S’HA DE DORMIR?

CAUSES D’INSOMNI

Pot ser degut a l’ansietat que els provoca la separació, per intent de 
controlar l’entorn, les migdiades massa llargues, jocs estimulants abans 
d’anar a dormir. 

Per evitar-ho és important crear un bon hàbit per anar a dormir com ja 
hem citat anteriorment

En els infants:

El tarannà diari, els problemes personals, familiars o laborals, l’ansietat, 
la depressió i molts altres factors poden comportar dificultat per dormir.

Durant la nit els adults es desvetllen un parell de vegades però el 
desvetllament és molt curt i sovint imperceptible. 

Així que es detecta algun problema relacionat amb el son s’hauria 
d’instaurar un bon hàbit per anar a dormir i en cas que no funcioni 
consultar amb el metge.

En els adults:

Amb l’edat, la quantitat i la qualitat del son disminueixen, per tant és 
dorm menys hores i menys profundament. En la gent gran pot haver-
hi més de dos desvetllaments i que aquests comportin que la persona 
es desperti. A més a més a l’hora de posar-se a dormir tarden més a 
adormir-se.  

A vegades la gent gran s’adorm durant el dia varies vegades i això 
provoca que a la nit no dormin totes les hores que caldria. S’hauria 
d’analitzar la causa que provoca l’insomni i recomanar les pautes 
d’higiene del son. Sinó és suficient, s’hauria de consultar al metge. 

En la gent gran:



EL PERSONATGE: Toni Marrugat

Explica’ns la teva trajectòria professional ; quan vas decidir ser mestre, 
per quines escoles has passat, que canviaries de la teva professió , què 
te motiva per seguir exercint ... etc 

Decidir de fer de mestre no es decideix d’un dia per l’altre. És quelcom que 
s’ha de portar dins, ja que és molt vocacional. Et diria que encara guardo per 
casa	una	llibreta	de	quan	feia	primer	de	batxillerat	(llavors	eren	11	anys)	que	
en una redacció de llengua ja posava que volia ser mestre i el professor em 
va contestar: “doncs ja et planyo noi” i això que eren altres temps.

Amb satisfacció sempre dic que només he treballat a l’escola Ginesta i ho dic 
així perquè estic molt cofoi d’haver dedicat tots els meus esforços a aquesta 
magnífica escola. Han passat ja 36 anys des del començament i, per tant, els 
canvis en aquests anys han estat nombrosos. De totes maneres penso que 
encara conservo la mateixa il·lusió del primer dia.

Penso que per arribar a l’excel·lència en educació faria falta quelcom tan 
imprescindible com que els polítics es posessin d’acord en portar una 
mateixa línia durant alguns anys i no despenguéssim del partit que governa 
per anar ara cap aquí ara cap allà.

Fa molts anys que participes en el programa d’educació alimentària i 
nutricional que la regidoria de Serveis Socials i Salut ofereix mitjançant 
el PAE a totes les escoles de Vilanova i la Geltrú, què en penses del 
programa , creus que és efectiu ?

Aquest programa penso que l’haurien de fer totes les escoles del nostre país, 
ja que és molt pràctic. Arriba al nostre alumnat més del que pensem. Crec 
que faria falta que arribés també als pares perquè en realitat són els que 
l’han de portar a la pràctica.

Què vol dir portar  un estil de vida saludable ?

Quan parlem d’un estil de vida saludable hem de pensar en les dues vessants 
que	són	menjar	saludable	(cuina	mediterrània)	i	en	l’exercici	físic.

Els pares han de participar d’ una manera activa en l’ educació 
nutricional, mental i social dels seus fills  ?

És evident que els pares són els autèntics responsables de l’educació 
nutricional, mental i social dels seus fills i filles. Si els nois i noies  tenen 
una bona educació nutricional i social, segur que estaran ben educats 
mentalment.

Quin creus que és el taller que més impacta als nens/nenes ?

Crec que tots els tallers tenen la seva influència en els nen i nenes. “De la 
barca al plat”, “L’esmorzar saludable”, “el taller de les fruites” al mercat són 
potser els que més impacten a l’alumnat.

Ens voldries fer alguna proposta ?

Com ja he dit abans s’hauria de fer algun taller dedicat als pares i mares que 
són qui en realitat han de portar a la pràctica aquesta educació.

Parlem de salut mental , creus que és la gran oblidada , ens passarà 
comptes, creus que gent la integra en la seva valoració del que és portar 
una  vida saludable ?

També he comentat abans que cal una bona educació nutricional i social 
del nostre alumnat, si volem arribar a que tinguin una bona salut mental tan 
necessària per tothom.

Per acabar,  què esmorzes  ?

Per esmorzar prenc abans d’anar a l’escola un vol de batut de fruites i un 
iogurt i a mig matí un petit entrepà de pa integral.

RECEPTA DE CUINA: Crema de 
Carbassa

INGREDIENTS:
300 grams de carbassa

Dues cebes tendres

2 formatges 

Un polsim de formatge parmesà

Sèsam torrat 

Crema de llet

Oli d’ oliva 

ELABORACIÓ:
Talleu a trossos la carbassa i la bulliu . Passeu per la paella la ceba 
laminada i la reserveu. En un recipient poseu la carbassa, la ceba fregida 
i els formatgets amb una mica d’aigua de la mateixa carbassa. Ho 
passeu per la batedora fins aconseguir una textura fina i homogènia.

Ho serviu en un plat de test decorat amb un polsim de parmesà i una 
mica de sèsam. Podeu fer un dibuix amb crema de llet.

PROPIETATS:
La carbassa conté : 

Vitamines: vitamina A i C en menys proporció i una mica menys de E, 
B1, B2,B3, B6.

 Minerals : Potassi, calci, magnesi, ferro, cobalt, zinc 

Beneficis : Té propietats anticancerígenes i diürètiques. És bona pel 
cabell, les ungles i la pell.

ORIGEN:
La carbassa és una hortalissa originària de l’ Àsia Meridional. Se sap 
que el seu cultiu ja es produïa entre els hebreus i egipcis. Des d’ aquí 
es va propagar  per tot el continent americà i no va ser fins al segle 
XV quan els espanyols la van introduir  a Europa, on es va estendre 
ràpidament  pels països de clima més càlid.

La carbassa es cultivava per a l’ aprofitament de les seves llavors més 
que per al seu consum, fins que van obtenir  varietats amb més polpa 
i un  gust més afruitat.

	  


