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l’ajuda essencial de la nutricionista Nara Domingo, el suport constant de la
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METODOLOGIA

Es realitza un estudi comparatiu
de preus entre la dieta omnívora i
la vegetariana, vídeos a Youtube i
taules amb els preus diaris, per
desmentir la creença que el
vegetarianisme és una dieta cara

La recerca teòrica ens ajuda a
comprovar si aquest estil de vida
millora la qualitat de vida dels
animals de granja i si redueix la
contaminació actual

L’enquesta és l’eina amb la qual
es defineix el grau de
coneixement que té la població
respecte aquest corrent alimentari

INTRODUCCÓ

S’investiga el vegetarianisme i tot
el que aquest implica a través de
la recerca teòrica; la part pràctica
consisteix en un estudi
comparatiu de preus, entrevistes i
una enquesta que ajudaran a
contrastar les hipòtesis inicials

HIPÒTESIS

•La dieta vegetariana no és més
cara que l’omnívora

•El vegetarianisme millora el
benestar animal i redueix la
contaminació

•La població té una percepció
equivocada del vegetarianisme

Tot i ser un estudi subjectiu i molt
relatiu segons cada persona, els
preus finals entre les dues dietes no
tenen gaire diferència, demostrant
que la dieta vegetariana no és
necessàriament més cara que
l’omnívora

RESULTATS 
ESTUDI 

COMPARATIU DE 
PREUS

CONCLUSIONS

Millora el 
benestar animal 

gràcies a la 
disminució del 

consum  de carn i 
del maltractament 

produït per la 
indústria càrnica

Redueix la 
contaminació

actual

Promou una 
alimentació 

saludable que 
redueix la 

possibilitat de 
patir tot tipus de 

malalties

No implica 
un increment 

significant 
en les 

despeses

VEGETARIANISME: MÉS ENLLÀ DE L’ALIMENTACIÓ


