
Des de l’AFA s’ha detectat que un dels temes que més preocupa a les famílies 
és l’alimentació dels seus fills.  

Els esmorzars i berenars de la EBM La Farinera, principalment els dels més 
grans (2-3 anys), estan formats per aliments amb un elevat contingut en sucre 
la majoria dels dies de la setmana (melmelada, galetes, xocolata, coca...). 
L’evidència científica demostra que l’excés de sucre és una de les causes, 
entre d’altres malalties, de l’obesitat i la diabetis. Per tant, la comunitat científica 
recomana introduir-lo en els infants el més tard possible i fer-ne un consum 
esporàdic.  

La Generalitat de Catalunya ha publicat aquest any 2016 una guia de 
recomanacions per a l’alimentació en la primera infància (0-3 anys) adreçada a 
famílies i escoles bressol. És una guia fruit de la revisió bibliogràfica més recent 
i del treball i consens de diferents professionals de la pediatria, la pedagogia, la 
nutrició i la dietètica.  

En aquesta guia, en relació al tema exposat: 

• Es recomana que en el berenar i esmorzar de mig matí es doni 
preferència a fruita, iogurt natural i pa.  

• Es consideren aliments superflus: sucres, mel, melmelades, cacau, 
xocolata, flams i postres làctiques, galetes, brioxeria, embotits i 
xarcuteria. D’aquest grup es recomana fer un consum com més tard i en 
menys quantitat millor.  

• En els exemples de menús que faciliten per les escoles bressol en cap 
cas inclouen aliments dels anomenats superflus.  

 

És per això que sol·licitem que es faci una revisió dels menús dels infants. 
Demanem que es realitzin els canvis necessaris per tal que els menús estiguin 
en línia amb les recomanacions dels experts en nutrició i salut i les de la 
Generalitat i altres organismes públics. 

Per consultar la guia completa en català: 

http://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/2213/recomanacions_ali
mentacio_primera_infancia_2016.pdf?sequence=1  

En castellà: 

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centr
es_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escol
ars_catalunya_preme/documents/arxius/alimentacion_0_3_es.pdf 

 



Resposta Ajuntament:  

Benvolgut ciutadà/ benvolguda ciutadana, 

Responem a la vostra comunicació rebuda el 11 de novembre de 2016, amb 
codi 8415FDL sobre serveis i horaris. 

En el que manifesteu la vostra preocupació per l'alimentació que reben els 
vostres fills a l'escola, primer de tot donar-vos les gràcies pel vostre interès, que 
és el nostre, i per mirar de millorar en tot el possible els aspectes que creieu 
que s'han de modificar. 

Us hem de manifestar que els menús de les 97 escoles bressol municipals de 
la ciutat de Barcelona han estat elaborats per professionals de l'alimentació i 
nutrició, revisats periòdicament per una sots comissió d'alimentació i s'han anat 
introduint els canvis necessaris en base als últims estudis solvents publicats. 

Sabem que menjar correctament és clau per a la salut i des de la infància s'han 
de fomentar els bons hàbits alimentaris. Convé que l'alimentació sigui 
predominantment vegetal, amb un consum moderat de proteïnes animals (carn, 
llet, ous, peix). És bo consumir aliments amb una alta densitat de nutrient, és a 
dir, amb poques calories i moltes vitamines i minerals, proteïnes suficients, no 
massa greixos i pocs sucres. Dintre d'aquesta varietat, els sucres no s'han 
d'excloure de la dieta sinó que el seu consum ha de ser molt més esporàdic. En 
els esmorzars i berenars escolars dels nens de 2 anys en endavant predomina 
la fruita, el iogurt, la llet i el pa, que són ecològics i no tenen sucre ni se 
n'afegeix. Un dia a la setmana es dóna per berenar pa amb xocolata (dues 
preses que suposen 7 grams), un dia galetes maria amb iogurt (les galetes no 
arriben a fer 15 grams) i un altre dia es fa coca que com a màxim mengen un 
tros d'uns 20 grams. El motiu de donar coca els dijous és que normalment és el 
dia que es celebren tots els aniversaris d'aquella setmana dels nens de la 
classe i encara que no es faci res especial, els nens poden bufar les seves 
espelmes i lluir la seva corona. Ja sabeu que no està permès entrar cap aliment 
a l'escola per aquestes celebracions, ni pastissos, caramels, galetes, etc. 

Per tot això, considerem que s'està oferint una alimentació rica, saludable, 
variada i completa, adaptada a les necessitats dels nens d'aquestes edats i 
sense excloure cap grup d'aliments si la salut del nen no ho contraindica. En el 
menú escolar no entra la brioxeria industrial, els embotits, postres làctics ni cap 
aliment dels considerats superflus i no ens plantegem la modificació dels 
menús escolars vigents per aquest curs. 

Per últim, ens agradaria recomanar-vos també la lectura d'una guia 
d'alimentació publicada aquest any per la Fundació FAROS de l'Hospital Sant 
Joan de Déu, "Guia per a una alimentació infantil saludable i equilibrada. 
Resolent dubtes, trencant mites i aclarint conceptes" amb els que tenim 



contacte per resoldre dubtes en temes d'alimentació i que considerem molt 
pràctica i seriosa. 

Quedem a l'espera de les vostres notícies. 

 

Cordialment, 
Dolors González 
Servei d'Alimentació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resposta AFA:  
 
Primer de tot agraïr la resposta rebuda per part de l’Ajuntament.  
 
Com a AFA de l’EBM La Farinera, volem manifestar el nostre desacord amb la 
postura de no voler introduir cap canvi en les menús dels infants. Considerem 
que els canvis proposats, recolzats per una àmplia evidencia científica, es 
traduirien en una dieta més sana i en la promoció d’uns hàbits alimentaris molt 
més saludables.  
 
Estem totalment d'acord amb l’afirmació "convé que l'alimentació sigui 
predominantment vegetal, amb un consum moderat de proteïnes animals (carn, 
llet, ous, peix)".  
 
En referència a aquesta altra afirmació respecte al sucre: "els sucres no s'han 
d'excloure de la dieta sinó que el seu consum ha de ser molt més esporàdic", 
ens agradaria remarcar que, evidentment que els sucres no s'han d'excloure de 
la dieta, aquests en formen part de manera natural d'aliments com les fruites i 
les verdures. Però els sucres afegits que porten els productes industrials i 
elaborats (cereals de l'esmorzar, melmelades, galetes, xocolata, coca) són 
totalment innecessaris i prescindibles en una dieta sana i equilibrada. Afegir 
que aquests productes en general tenen un perfil nutricional pobre y no aporten 
cap nutrient que no es pugui obtenir a partir d’aliments saludables.  
 
També voldríem fer un apunt sobre els sucs de fruita. Aquests, encara que no 
portin sucres afegits, contenen per si mateixos unes quantitats de sucre molt 
elevades i que en cap cas es poden equiparar a una fruita sencera.  
http://fedn.es/docs/grep/docs/frutasyzumosdefruta.pdf 
 
 
En qualsevol cas, tots ells, haurien de ser productes de consum esporàdic, com 
bé exposeu a la vostra resposta. Per tant, considerem que no hi ha cap 
necessitat de que estiguin inclosos en els menús diaris que ofereixen escoles 
bressol (i escoles en general). Partint de la base que l’escola és un lloc on 
s’educa als nens i nenes de la nostra societat, el tema de l’alimentació no 
hauria de ser una excepció. Remarcar que, al nostre parer, és incongruent que 
ens dieu que considereu que els productes esmentats han de ser de consum 
esporàdic i després la realitat dels menús és que s’inclouen productes 
ensucrats els 5 dies de la setmana en els esmorzars i 3 dels 5 dies de la 
setmana en els berenars. 
 
Com a referència de les últimes evidències científiques, adjuntem el link al 
monogràfic de la OMS sobre consum de sucres. Aquesta organització 
recomana que el consum de sucre lliures a la dieta no superi el 10% del total 



de la ingesta calòrica i suggereix reduir-lo de manera que no superi el 5%. El 
que es pretén amb aquesta mesura és reduir la incidència de càries dental, 
obesitat i de les malalties no transmisibles (principal causa de mort a nivell 
mundial). 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=
1 
 
Tornem a adjuntar la guia d'alimentació en la primera infància que va publicar la 
Generalitat de Catalunya l’any 2016, i de la qual ja us en vam fer coneixedors 
en l'escrit previ 
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centr
es_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escol
ars_catalunya_preme/documents/arxius/alimentacion_0_3_es.pdf) 


