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tenen,

men en
E1 CAP de Vilafranca del Pened~s ha comprovat corn
~s d’efectiu que les criatures rebin informaci6 sobre
l’alimenta¢i6 saludable, M~s que si la reben els pares

L linfermer Jordi
-Fern~dez ha

comprovat que les
criatures que

tenen informaci6 sobre alp
mentaci6 saludable -i
l’entenen- mengen millor.
"En tenim dades concretes
tres cursos despr6s d’haver
entrat ales aules de quatre
escoles de Vilafranca del
Pened6s [com la Doctor
Estalella i Graells, a la foto-
grafia]", explica l’infermer
del centre d’atenci6 prima-
ria (CAP) Alt Pened~s.

Inquiet, l’infermer va
preparar el curs escolar
2011-2012 uns videos ani-

i parlen sobre alimentaciS.
Elprotagonista 6s el Capita
Vitamines i el dolent 6s
l’Escorbut, que 6s qui sem-
pre vol menjar llaminadu-
res, sucres i sucs endolcits.
"Ha sigut una feina
d’equip. Els hem creat mit-
jan~ant un programa
d’internet i entre tots hi
hem posat les vans", conti-
nua explicant.

E1 cas ~s que els infer-
mers del CAP (el Jordi, 
tamb~ Noemi Pujol, Maria
Fern£ndez, Nflria Martin,
Mariona Roca, Juan Cha-
morro, Laura Ojer, Sflvia
Mercad~ i S6nia Suria) van
pens~x que la 11i~6 magistral

"Sabiem que no ens els gua-
nyariem si ens plantavem
davant seui els explicavem
la pir~nide aliment~ria,
que ~s ben abstractai que
esfic segur que les criatures
no entenen qu6 vol dir", diu
Fernfmdez. I d’aqulvan
sqrgir els dibuixos animats.
"Es tma manera d’arribar a

les criatures, i els protago-
nistes els transmeten els
missatges".Aixl dones, la
pidunide alirnent~ria
queda reservada nom6s per
als alumnes m6s grans, els
de 56 i 66, mentre que els
dibuixos animats narren un
estira-i-arronsa entre qui
vol omplir els apats de sues
i sucres iels que opten per
menj ar de la manera m6s
natural possible.

"Despr6s dels videos, els
reparteixo una fitxa en qu6
hi ha dibuixat un plat buit i
els demano que hi dibuixin
tom l’han d’omplir a cada
apaff’. Nom6s amb la visi6
dels dibuixos animats, els
alurrmes entenen que en
una meitat hi ha d’haver
verdures i en l’altra hi fan
quar[s arab prote’ines,
hidrats de carbonii greixos
saludables. La distribuci6
que hauria d’apar6ixer
sempre als apats.

I despr6s de la fitxa
emplenada, ve la pr~ctica
di~ria, la que demostra si la
pantalla i la fitxa es tras-
passen a la realitat. "La
sorpresa ve quan com-
provem que als esmor-
zars escolarsja no hi
entren els sucs enva-
sats’, assegura
l’infermer. Primer
pas aconseguit, i
amb 6xit.

I~lissatge directe

"Voliem incidir en les
criatures perqu6 fins
ara, donant ]ainforma-
ci6 als pares, l’index
d’obesitat i de sobrep~s
no baixava, per6 ara ens
hem quedat astorats
quan hem vist com 6s
d’efectiu’. I d’aqui que el
projecte continuii s’hagi

comen~at a traslladar a
altres escoles d’altres
comarques, coma Sant
Pere de Ribes (Garrat).

La hip6tesi que siles cri-
atures i elsjoves reben
informaci6 sobre l’alimen-
taci6 saludable mengen
millor la corrobora tamb6
laUniversitat Internacio-
nal de Cataltmya CUIC),
que acaba de presentar
l’estudi L "impacte de la for-
maci6 nutricional sobre
decisions aliment&ries. La
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UIC, que t6 una catedra
que avalua les politiques
sanitkries i edncatives, cre-
adajuntament arab
l’empresa de restauraci6
Eurest Catalunya, ha fet un
estudi arab 3.200 estudi-
ants de sectmdhria de 104
centres escolars. "Hi ha un
impacte directe entre la
formaci6 nutricional
rebuda a l’escola i els habits
saludables dels alurrmes
assegura el doctor Toni

Mora, director de la cate-
dradelaUIC ;un 15% dels
alumnes que havien rebut
la formaci6 van reduir la
ingesta d’aliments no salu-
dables". I aquests mateixos
van deixar de beure begu-
des no saludables en un
6%. Ara b~, "abans de fer
l’estudi, el 75% de les cria-
tures s’inclinaven per les
begudes no saludables i per
]es que tenien una chrrega
calbrica elevada".

A raula i a taula
D’altra banda, cuiners
com Carme Ruscalleda,
del restaurant Sant Pau, a
Sant Pol de Mar, i del
Moments, dins de l’Hotel

La relaci6 entre
formaci6 a
rescola i habits
saludables
dels alumnes
8s directa

************************

Carme
Ruscalleda
recorda que a
taula cal parlar
de menjar
arab la canalla

Macarrons marcians
de res¢ola Marta Mata
Recepta de Xus LSpez Vega
Ingredients
¯ Macarrons integrals
¯ Espinacs frescos
¯ Ceba
¯ Beguda d’arrbs

Bulliu els macarrons. Mentrestant, ofegueu la ceba
amb una mica de sal fins que quedi transparent. Afe-
giu-hi la beguda d’arrbs, i quan arrenqui el bull, reti-
reu-ho de la paella.

Afegiu-hiles fulles d’espinacs i deixeu-les infusio-
nat durant 5 o 10 minuts. Tritureu-ho i, si queda molt
esp~s, poseu-hi aigua. Rectifiqueu-ho de sal. La salsa
ja estarh preparada per afegir-la als macarrons.

Mandarin Barcelona,
sostenen que ataula, arnb
les criatures, s’ha de
parlar de menjar. "Sigui el
plat que sigui, cal parlar
del que estem menjant
totsjunts. Si han quedat
boris els macarrons o no;
si trobem que hi ha massa
tomhquet o no, o el que
sigui". E1 cas 6s que la xef
amb mds estrelles
Michelin del m6n afirma
que l’opini6 gastron6mica
i, per tant, la formaci6, es
fa parlant-ne i fent
reflexionar els fills sobre
el que mengen. A partir
d’aqw’, parlant del que es
menja, ~s quan es pot
continuar explicant qu8
~s saludable menjar.

Ala seva consulta, la die-
tista i nutricionista Nflria
Llata educa en bons habits
alimentaris criatures amb
obesitat. "El que em trobo a
la consulta 6s que no es
d6naimportancia a l’ali-
mentaci6, perqu~ sempre
es va amb presses, i s’opta
per menj~rs precuinats o
per altres aliments que s6n
buits nutricionalment i
que, per rant, nom~s apor-
ten calories". Les presses
s6n una excusa. Quan l’ali-
mentaci6 va tan lligada
amb la salut, "cal organit-
zar-se per no rec6rrer al
tbpic que no es t6 temps
per cuinar".

D’entre tots els apats,
Llata sostd que l’esmorzar
6s el que les criatures fan
m6s malament, perqu~ ~s
quan apareix m~s l’,argu-
ment: poc temps. "Es una
llastima perqu~ el desde-
juni 6s molt necessari, per-
qu~ el cos ila ment necessi-
ten energia per encarar el
mati’. En aquest sentit, el
socibleg Salvador Cardfls,
en el llibre Eldesconcert de
l’educaci6, donava ales
families que deien que els
matins eren el pitjor

moment del dia, perqu~
sempre havien d’anar amb
presses, un consell senzilh
lleveu-vos abans per tenir
mds temps i organitzar-ho
tot millor. De vegades 10
minuts poden ser magics!

Finalment, a Barbera
delVall~s, a l’escola Marta
Mata, la cuinera Xus L6pez
Vega, de la cooperativa E1
Tamboret, acaba de ferun
taller arab els pares iles cri-
atures que es queden al
menjador escolar. Ahir era
el taller d’hamburgueses
vegetals. "Sempre que
estem a punt d’introduir
un aliment non al mend,
fern un taller abans perqu~
el coneg~in". A1 taller les
criatures van ser les prota-
gonistes de tot el que laXus
els va explicar. Ells matei-
xos van flcabar creant les
seves prbpies hamburgue-
ses vegetals, ales quals
tamb8 van posar noms.
"Me les repassar~ totes, i
les acabar~ introduint als
mends escolars amb el
nom de la criatura que se
l’hainventat", diu ]a Xus.

La cuinera assegura que
d’aquesta manera ~s corn
hart aconseguit que les cri-
atures acceptessin els ali-
ments. "Amb els espinacs
no hiha havia manera, per
exemp]e, i fins que no vain
fer una recepta que els
agrad~s, no ens en sor-
tlem".Ara els espinacs els
mengen arab macarrons i
el nom de la recepta ~s
"macmTons marcians".

Finalment, l’empresa
Ecotaula, que tambO es
dedica, corn E1Tamboret, a
gestionar menjadors esco-
lars, esta impulsant un pas
mOs: crear una central de
compres perquO"els pares
dels 4.000 altmmes dels
centres arab qu~ treballen
aconsegueixin el mateix
producte que el que men-
gen els fills a l’escola".~
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