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• Declaro no tenir cap 
conflicte d’interès.  

 
• La meva exposició 

està lligada a la 
meva activitat 
professional com a 
professora de la 
Universitat Rovira i 
Virgili i com a 
infermera a l’Institut 
Català de la Salut.  
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• Amposta 

• Cunit 

• Alcover 

• Inserlab 

Centres on s’ha realitzat “Mites i llegendes” 



 



– IES Amposta 49,7% (77) 

– IES Cunit 29% (45) 

– IES Alcover 10,3% (16) 

– INSERLAB 11% (17) 

– Total 155 joves.  

 

Participants 



• Alimentació 
– Els productes sense gluten són 

(1).  
– En relació al sucre (6) 
– Hem de menjar de tot en poca 

quantitat (8) 
– Aliments que ajuden a 

aprimar-se (12) 
– Suplements vitamínics i sals 

minerals (16) 

6. En relació al sucre: 

a. El sucre morè és el millor 

b. El sucre natural és millor 
que el processat.  

c. És millor menjar mel que 
sucre 

d. La diferència està en al 
quantitat, com menys 
millor! 
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• Seguretat.  

6. Algunes vacunes produeixen autisme 

a. Aquelles que es fabriquen en altres països 
de fora de la Unió Europea.  

b. No existeixen evidencies que demostrin 
una relació entre les vacunes i l’autisme.  

c. Només les que contenen alumini.  

d. Totes les vacunes estan relacionades amb 
casos d’autisme.  
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• Tòxics 

6. Si fumo una cigarreta al dia...  

a. No crea tolerància ni addicció.  

b. No hi ha consum segur, fumar és 
perjudicial per a la salut.  

c. Pot ser saludable.  

d. Una cigarreta al dia és el mateix que no 
fumar.  
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• Sexualitat i afectivitat 
6. En relació a les malalties/infeccions de 
transmissió sexual... 

a. Les MTS poden observar-se als genitals.  

b. Les MTS poden ser asimptomàtiques, són 
“invisibles”.  

c. No puc contraure cap MTS si la meva 
parella està sana.  

d. No puc contraure cap MTS si utilitzo 
anticonceptius orals.  
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Preguntes obertes 

• La regla es talla lamb l’alcohol? 

• Es cert que sols et pots prendre 3 pastilles del 
dia despúes? 

• On podem aconseguir una pastilla del dia de 
després de forma gratuïta? 

• En el sexe anal es poden transmetre malalties? 

• Que opines de les Flors de Bach? 

• Quin és el mètode anticonceptiu més segur? 

• Què n’opines de la dieta vegana? 
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