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El 2021 és l'Any Internacional de les Fruites i les
Verdures: menys desaprofitament i més salut

L’obesitat causa més morts en el món que la combinació de les malalties de transmissió
sexual, el tabac i la violència armada, a més de ser un factor de risc de malaltia greu de
COVID-19. En el 2021 els països posaran èmfasis a fomentar dietes més saludables i
riques en fruites i verdures, aliments més sostenibles en la lluita contra el canvi climàtic.
Aquests aliments actualment sofreixen els nivells més alts de pèrdua i desaprofitament.
Les fruites i verdures són la pedra angular d'una dieta sana i variada. Proporcionen al cos humà
abundants nutrients, reforcen el sistema immunològic i contribueixen a reduir el risc de contreure
moltes malalties.
Segons va dir el secretari general de l'ONU, malgrat aquests enormes beneficis, no les consumim
en quantitats suficients”.
L'Assemblea General de les Nacions Unides ha designat l'any 2021 com el Any Internacional de
les Fruites i Verdures (AIFV).
El AIFV 2021 ofereix l'oportunitat única de sensibilitzar sobre la importància de les fruites i verdures
per a la nutrició humana, la seguretat alimentària i la salut, i per a l'assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.
L'Any Internacional de les Fruites i Verdures 2021, té
com a objectiu sensibilitzar, atreure l'atenció de les
polítiques i compartir les bones pràctiques en relació al
consum de fruites i verdures i els seus beneficis
nutricionals i per a la salut.
El consum de fruites i verdures contribueix a la promoció
de dietes i estils de vida diversificats, equilibrats i
saludables, i la reducció de la pèrdua i el
desaprofitament de fruites i verdures, en tot el nostre
món.

+ 2021 Barcelona, Capital Mundial de l'Alimentació
Sostenible. Ens sumem!

BARCELONA es converteix en Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, any en què es
desenvoluparan més de noranta projectes i polítiques de foment de l'alimentació sostenible i una
programació que s'estendrà des de principis d'any fins a desembre.

Barcelona és l'escenari aquest any del VII Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana
de Milà, el primer tractat internacional de ciutats en matèria d'alimentació, que posa en relleu el
paper estratègic de les ciutats en el desenvolupament de sistemes alimentaris sostenibles.
Pacte de Milà. Signat l'octubre del 2015 i subscrit actualment per més de 209 ciutats a tot el món,
el Pacte de Milà de Polítiques Alimentàries Urbanes o Pacte de Milà obre una finestra nova, és
un tractat voluntari signat per les ciutats que es comprometen a impulsar sistemes
agroalimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per a assegurar menjar
saludable i accessible a totes les persones i amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari.

+ Fomentar dietes
saludables

L'alimentació és un factor clau en la nostra
salut. Els aliments són la palanca més potent
per a millorar la salut humana i la sostenibilitat
ecològica del planeta. Segons els experts, en
les pròximes dècades cal duplicar el consum

d'aliments saludables i sostenibles com per
exemple fruites, verdures, llegums, fruita seca i
llavors, prioritzant la producció ecològica i local.
També cal reduir significativament els consums
de sucres afegits i greixos saturats, així com la
proteïna animal (especialment carn vermella),
prioritzant la carn que prové de ramaderia
ecològica i extensiva.

Les dietes inadequades, basades en menjar
ràpid i en aliments ultraprocesados, han
suposat un perill creixent per a uns certs
sectors de la societat. De fet, a Barcelona, el
10% dels nens d'entre 3 i 4 anys sofreixen
obesitat infantil.
Ja sigui per una dieta inadequada o per la
ingesta de tòxics, l'alimentació es vincula amb
un 70% de les morts per malalties cròniques no
transmissibles (incloses un 25% de les formes
de càncer).
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L’ espectacle

• L'espectacle gira entorn a la bona alimentació i a la pràctica d'activitats físiques i d'activitats a
l'aire lliure. El format és el teatre musical i està representat per 8 delimitis/ballarins
professionals que canten i ballen amb una música composta, especialment per a l'ocasió, per
Pep Sala.
• Una de les cançons és el tema principal que es canta conjuntament en la representació amb
els nens. També intervenen uns simpàtics nans del bosc.
• Podem jugar amb els elements escènics, és a dir, és un espectacle que es fa a mida dins
d'uns paràmetres predeterminats, tenint en compte la missió que pretenem complir.

LA PREVENCIÓ I L'EDUCACIÓ
SÓN EL PUNT CLAU PER A
FRENAR-LO.
“QUE L'ALIMENTACIÓ SIGUI LA
NOSTRA PRIMERA MEDICINA”
FINS A QUIN PUNT
L'ALIMENTACIÓ PER SI MATEIXA
ÉS LA FONT DELS NUTRIENTS
NECESSARIS PERQUÈ
L'ORGANISME NO ES POSI
DOLENT?

CITA DE HIPÓCRATES

+

Imatges de l’espectacle
als Teatres
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Imatges de l’espectacle
(El Tibidabo)
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Fer arribar als nens i
nenes i als seus pares
que la bona alimentació i
l'activitat física és molt

important.
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Fer que els nens i nenes
passin una bona estona
però que al seu torn
rebin el missatge…

Que els bons hàbits
d'alimentació
s'associïn amb poder
gaudir d'una bona
salut.

Que les nenes i nens
aprenguin la importància
d'ingerir productes
frescos per a tenir una
bona salut.
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Per què ho farem?

Per a afavorir la
col·laboració en
sectors que actuen a
favor dels hàbits
saludables en
l'alimentación.

Perquè els nens

Per a fer arribar el

s'impliquin amb els seus

missatge a molts nens

pares en cuinar i gaudeixin

mitjançant l'espectacle en

fent-ho i menjant.

vídeo.

Generar un clima propici perquè
els nens demanin uns certs
aliments i vagin fent activitats
físiques
amb els seus pares.
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Hem actuat a teatres de
diferents poblacions de
Catalunya: Barcelona,

Contraseña Produccions
amb

el

suport

Terrassa, Lleida, Tarragona,
Argentona, Saló de la

del

Infància, Tibidabo....

Departament de Salut i
d'Educació

de

la

Generalitat de Catalunya,
han creat PENTAGANA.

L'espectacle es va
presentar en un marc del

Un

espectacle

amb

musical

una

missió

educativa,

que

dins

PAAS

del

Congrés Mundial en
Nutrició en Salut Pública.

s'inclou
(Pla

Integral per a la promoció
de la salut
l'Activitat

mitjançant
física

Hem creat una imatge i

i

un logotip per diferents

l'Alimentació Saludable).

suports.

Hem creat cançons
pegadizas per a
transmetre fàcilment el
missatge als nens, amb
música composta per
Pep Sala.
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A qui ens dirigim?

A nens i nenes i joves de
barris i escoles.
A nens i nenes amb
edats entre els 4 i 14
anys.

A pares i educadors que
mitjançant la seva
col·laboració ens ajuden
a dur a terme aquest
missatge i fer-lo realitat.
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Missatges a transmetre
• En els últims anys hem passat d'un 4% a un 19% de nens obesos a Espanya i
un 26% tenen sobrepès.
• El 16,1% de nens i nenes espanyols d'entre 6 a 12 anys són obesos.
• L'OMS considera l'obesitat com la greu epidèmia social del segueixo en el món
“desenvolupat”.

• El sobrepès infantil afecta a l'autoestima i provoca greus problemes de salut al llarg de totes
vida.
• Hi ha un descens de la ingesta d'aliments frescos per part de la població infantil i augmenta el
consum de predominats, envasats i brioixeria.
• El desdejuni és una dels menjars més importants del dia i solo la fan un 10,7% de menors de 24
anys. La resta no desdejunen o no el fan de la manera correcta.
• Entre la població d'edat escolar és freqüent un baix consum de fruita, verdura i aliments que
formen part de la coneguda dieta mediterrània.
• Curiosament al nostre país és on menys es practica la dieta mediterrània.
• Si no es tracta a temps pot causar un gran problema per als nens diabètics i tenir complicacions

a llarg termini poden causar-los insuficiència cardíaca, ceguesa, impotència, insuficiència renal…
• L'estrès i la falta de temps fa que no cuidem la nostra alimentació i que no practiquem activitats
físiques.
• L'esport ajuda els nens i nenes a desenvolupar-se física i mentalment, a estar sans, treure
millors notes… així com a relacionar-se de manera saludable amb altres nens i tenir més
confiança amb ells mateixos.

• Es recomana com a mínim vint minuts intensius d'activitat física tres vegades per setmana.
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Sensibilitzar amb el ball
• Practicar una activitat física és essencial en el seu creixement i la seva salut.
• La majoria de les seves activitats que realitzen es concentren al voltant de la televisió,
l'ordinador i els videojocs, en comptes de portar-los al parc o fer qualsevol activitat que els
sigui més convenient.
• Els jocs a l'aire lliure, les excursions en família, activitats físiques… són cada dia substituïdes
per activitats sedentàries.
• Els nens espanyols passen una mitjana de dues hores hores i mitja diàries jugant a videojocs
o connectats a Internet.
• El que no aconsegueixi canviar durant la infància és molt difícil de tractar o corregir ja de
major.
• En aquesta etapa s'ordena la personalitat i s'estableixen patrons que seran la base del
comportament del nen o nena en l'edat adulta .
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Fitxa
de l’espectacle
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Direcció: Georgina Rigola
Coreografia: Marcelo Saenz
Mestres de dansa: Elisabeth Perez, Leandro Sanabria
Veu en off: Albert Torras
Direcció escènica: Gina Rigola
Vestuari: Ginadan
Escenografia: Ginadan
Composició Musical: Temes múltiples, el tema principal de la cançó de Pep Sala
Producció: Contraseña Produccions SL
Duració: 60 minuts als teatres / 15 minuts al carrer
Públic: tos els públics
Tècnic: Carlos Degollada
Fotografia: Marta Mata
Comunicació: Albert Torras
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l·luminació
· 32 PC 1 kw
· 2 PC 2 kw
· 16 RT 1kw
· 29 PAR 64 làmpada cp 62
· 2 PAR 64 làmpada cp 61
· 1 Fresnel 2 kw
· 61 canals de regulació de 2,5 kW
· 8 estructures de carrer de dansa de mínim 2 nivells
· 8 peanes
· 1 taula de llums programable
·Tots els projectors amb porta filtres i els PC i Fresnels amb viseres
So
· P.A. L + R
· Monitoratge dins escenari
· 2 D.I. i cablejat per entrar PC amb sortida minijack a la taula de so
· 1 Taula de so digital amb un mínim de 3 entrades
· 2 Intercomunicadors ( un a control i l'altre a escenari )
Maquinària
· Linòleum negre a tot l'escenari
· Càmera negre segons plànol adjunt
· Altres necessitats tècniques:
- Possibilitat d'avançar fitxa tècnica en cas de funció de tarda
- 2 Tècnics de la casa pel muntatge
- Càrrega i descàrrega a poder ser a peu

Gina Rigola
Directora

Georgina Rigola, ballarina i coreògrafa, directora i fundadora del
Certamen Internacional de Dansa Ciutat de Barcelona i de BCN
CITY BALLET, condecorada amb la “Cruz Europea de Oro” que
concedeix la Fundación de Fomento en Europa, Membre del Consell
Internacional de la Dansa de la UNESCO i de la Fundació Julio
Bocca.
Directora del Barcelona Dance Center i BCN CITY BALLET amb una
dilatada experiència en el món de la dansa i la producció
d'espectacles.
Com a coreògrafa, té el premi Tórtola València de la Generalitat de
Catalunya.
La seva vida sempre ha estat vinculada a la dansa i l'escena, i
l´espectacle; paral·lelament dissenya vestuari per a diferents
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espectacles amb la seva pròpia marca de dansa Ginadan.

El 2008 decideix crear ArtsProject una associació, d'àmbit internacional que té com a missió
promoure i divulgar la dansa a través de la creació de projectes, concursos, cursos de dansa
internacionals, tallers, seminaris, conferències, espectacles, exposicions, i en general totes les
manifestacions que fomentin el desenvolupament d'aquest art en qualsevol de les seves formes
i cultura.
És convidada com a jurat en diversos concursos internacionals de dansa.
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Presentació de
BCN City Ballet

■

BCN City Ballet és la companyia resident del
Reial Cercle Artístic de Barcelona, Membre de la
Federació d’Ateneus de Catalunya.

■

BCN City Ballet és una companyia de dansa
sense ànim de lucre. Formada per ballarins de
diversos països del mon residents a Barcelona i
pels guanyadors del Certamen Internacional de
Dansa Ciutat de Barcelona.

■

Es va crear en 2008 amb la finalitat d'ajudar als
joves ballarins en la seva projecció professional,
amb beques i residències a les millors escoles i

companyies del món. En la quarta edició va
decidir crear el premi especial “BCN CITY
BALLET” que es basa en el foment i la difusió de
l'art

de

la

dansa

amb

un

repertori

creat

especialment per a l'ocasió.

■

BCN City Ballet treballa amb diferents mestres i
coreògrafs convivint i compartint les seves
experiències, la cultura dels seus països i el seu

talent, amb el desig de poder fer arribar la dansa
al públic en general.

■

BCN City Ballet presenta un espectacle de dansa
amb un llenguatge modern i jove destinat a un
públic ampli. Sobre l'escenari s'ajuntaran noves
creacions coreogràfiques amb unes altres ja
existents que permeten als artistes expressar el
seu talent, dirigits per coreògrafs de nom
internacional com Ramón Oller, Richard D’Alton,
Alba Zamora Marco Sanches, entre d’altres.

■

BCN City Ballet ajuda als ballarins a entrar dins
del món professional de la dansa gràcies a la
formació que els hi proporciona el projecte.
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El projecte consisteix a acostar al ballarí a l'entorn professional, seguint tot el procés
de treball, mitjançant l'intercanvi cultural amb ballarins de tot el món i crear un treball
amb mestres i coreògrafs internacionals.
En aquesta gira utilitzarem el llenguatge de totes les disciplines. És un projecte únic,
de formació i d'intercanvi cultural amb una gran projecció internacional.
Cada any es crea una nova proposta que després va de gira per diferents teatres de
diverses ciutats del món.
Més endavant podreu veure tot el nostre repertori, amb links de referència per poder
veure el treball.
Aquest any 2021/22 treballarem amb la Consagració de la primavera i Romeo i
Julieta, a més de la programació infantil Pentgana i El Trencanous (Suite) en Nadal i
començem la nova creació infantil Mirall Mirall magic amb dramatúrgia de Jordi Folck.
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C/ ROCAFORT, 37, bajos
08015 BARCELONA
0034 93 4910406 - 627446880
NIF B-60778826
contrasena@contrasenaprod.es
www.bcndancenter.com
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CONTRASEÑA PRODUCCIONS SL

