
 
 
 
“Som la pera”, de Reus a Londres 
 
Cinc alumnes dels instituts Gaudí i Gabriel Ferrater preparen amb joves 
europeus una campanya per promoure hàbits saludables 
 
 

 
Reus, 30 d’octubre de 2014 

 
 
Els cinc adolescents de Reus que lideren la campanya “Som la pera” sobre 
alimentació, exercici físic i hàbits saludables han estat a Londres aquest cap de 
setmana passat per presentar el seu treball als joves de la resta de països europeus 
(Portugal, República Txeca i Regne Unit) participants en el projecte European Youth 
Tackling Obesity (EYTO). 
 

 
 
Els protagonistes de la campanya són, d’esquerra a dreta, Andrea, Cassandra i Nerea, 
de l’IES Gaudí, i Èlia i Adrià, de l’Institut Gabriel Ferrater. Durant la seva estada a 
Londres els joves van assistir a reunions amb la resta de participants en el projecte per 
avaluar el seu treball fins al moment. També van fer un recorregut turístic visitant els 
llocs més emblemàtics de la ciutat. 
 



Segona fase del projecte 
Un cop finalitzada la primera fase del projecte, durant la qual s’han organitzat reptes 
setmanals com ara dues gimcanes saludables i el concurs “PeraXef”, s’inicia la segona 
part del treball, en què els cinc joves han de començar a dissenyar diferents activitats i 
articular-les amb l’ajuda de la pàgina de Facebook de “Som la Pera” 
(www.facebook.com/somlapera).  
 
Les reunions per preparar les pròximes activitats es faran els dijous a la Facultat de 
Medicina i Ciències de la Salut de la URV amb l’equip liderat per la doctora Rosa Solà i 
l’assessorament de la Càtedra Internacional URV/Repsol d’Excel·lència en 
Comunicació. El projecte EYTO finalitzarà el 2015, quan Reus acollirà tots els joves 
europeus participants en el projecte en un gran “final de festa”. 
 

          
 
 
Exposició a la Setmana de la Ciència 
La propera activitat programada és la presentació de l’exposició “Som la pera”, el 18 
de novembre al vestíbul del Teatre Bartrina de Reus. L’exposició, que es podrà veure 
fins el 20 de novembre en el marc de la Setmana de la Ciència, mostra les activitats 
realitzades pels cinc joves amb l’objectiu de millorar els hàbits saludables entre els 
seus companys de classe. 
 
En la campanya “Som la pera”, dissenyada pels mateixos joves, participen el Centre 
Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS-Tecnio), la Facultat de Medicina i Ciències de la 
Salut de la URV, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la Càtedra URV/Repsol. 
 
 

www.facebook.com/somlapera         


