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Adolescència

L’explorador reprimit

Independència
educada (1)

Ja fa un mes de les grans manifes-
tacions de l’Onze de Setembre. En
totes hi van aparèixer infants i ado-

lescents, en una dient la seva a la te-
levisió. L’endemà, l’informatiu in-
fantil Info K, de TVC, va tractar el
tema, fent servir imatges i opinions.
Després, alguns titulars de diaris no
gaire proclius a les independències,
així com alguns dirigents polítics, van
afirmar que es tractava de manipu-
lació informativa de la infància i
d’educació sectària per aconseguir
adeptes. No és que els seus argu-
ments em preocupin gaire, ja que es
desqualifiquen sols. Però, en haver
d’opinar o debatre sobre el tema en
diferents mitjans, he pogut compro-
var que els arguments contraris, una
mica més civilitzats, no diferien gai-
re en el fons, més enllà d’estar a fa-
vor d’una altra causa. Uns i altres te-
nen en comú passar dels infants i
adolescents, del que veritablement
són els seus mons i les seves formes
de comprendre el que els envolta. No-
més faltava l’acord del Consell Au-
diovisual de Catalunya defensant la
informació facilitada per l’Info K amb
arguments jurídics, sense cap anàli-
si educativa que ajudi per al futur,
que permeti pensar també en clau
veritablement educativa la indepen-
dència. Acord, a més, aprovat amb el
vot de qualitat política del president.

Dret d’opinió
La qüestió de fons té diverses pers-
pectives d’anàlisi i cap s’hauria de
moure en l’eix de la confrontació par-
tidista dels adults. Primer, hem de
considerar si infants i adolescents han
de formar part del panorama infor-
matiu. Després, si es tracta de ciuta-
dans de ple dret amb opinió. Final-
ment, què cal fer quan informació i
opinió tenen a veure amb déus i pà-
tries i els infants i adolescents estan
pel mig. Avui parlaré tan sols del pri-
mer tema.

Els infants i adolescents formen
part del món, no poden ser esborrats
de l’horitzó, són en un món que tam-
bé és seu i del qual sovint els expul-
sem. Han de sortir a les imatges de les
manifestacions. Aprenen a viure i a
formar part de la societat, també pro-
testant. No hi ha cap problema en el
fet que apareguin activament. L’únic
problema, en tot cas, són els adults
que els acompanyen, el seu compor-
tament, els seus crits, els seus eslò-
gans. Ells i elles escolten i reproduei-
xen arguments o exabruptes que,
difosos a les teles, donen la mida de
la nostra maduresa adul-
ta, especialment quan
amb veu d’infant no so-
nen gaire bé.
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El paladar
més
exigent
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L
a dieta mediterrà-
nia està en hores
baixes, especial-
ment entre els ado-

lescents. Els últims estu-
dis demostren que la
població en edat escolar
menja poca fruita, ver-
dura, llegums i peix, uns
aliments que formen part
de la nostra dieta, consi-
derada una de les més
saludables del món.

Alhora, aquest baix
consum sovint és inversa-
ment proporcional al de
dolços, llaminadures,
begudes ensucrades i pro-
ductes carnis processats.
I fins i tot s’observa la
supressió d’algun àpat. A
més, les famílies adapten
els menús a les preferèn-
cies alimentàries dels fills
amb l’objectiu d’agilitzar
o fer menys feixuc el
temps de l’àpat. El pro-
blema és que els joves
estan en una etapa impor-
tant de desenvolupament
i d’adquisició d’hàbits ali-
mentaris que incidirà en
el seu futur, fet que acon-
sella oferir uns patrons
saludables.

La Marta, que ara té 15
anys, sempre fa mala cara
quan la mare li diu que hi
ha verdura per dinar o
sopar: “No suporta la ver-
dura bullida. Ni la mon-
geta tendra amb patates,
ni els espinacs o les ble-
des”, explica la mare, la
Maria Vilarnau, que sem-
pre li ha de dir que no n’hi
posarà gaire perquè li passi
el mal humor. Sigui com
sigui, dos cops a la set-
mana l’obliga a menjar-ne:
“Altres dies li faig crema
de carbassó o puré, i així
sembla que li agrada més”.
Però la Marta, si pogués,
s’alimentaria a base de

carn: “És molt carnívora, a
casa ho som tots, gaudeix
amb els bistecs o els entre-
cots. Quatre o cinc dies a la
setmana mengem carn”.
Normalment la Maria dina
i sopa amb la Marta i el seu
germà petit, però els dies
que no pot els hi deixa fet
perquè només se l’hagin
d’escalfar: “Si no dino a
casa els hi preparo alguna
cosa que els hi agrada, com
ara macarrons, perquè així
m’asseguro que s’ho men-
jaran”. El que no està al
seu abast és el que es com-
pren amb els seus diners:
“De seguida que et despis-
tes, ja s’han comprat pata-
tes, pipes o crispetes”.

Etapa de canvis
“L’adolescència –consi-
dera la dietista-nutricio-
nista Marta Anguera– és
una època de canvis impor-
tants a tots els nivells. Els
joves es rebel·len contra
tothom i això sovint també
afecta l’alimentació:
comencen a qüestionar per
què cal menjar fruita cada
dia o verdura o per què cal
fer un esmorzar complet
quan fins ara ho feien
sense gaires complicaci-
ons”. La seva autonomia
comporta que escullin què
mengen per esmorzar o
per berenar, que dinin el
que els vingui de gust o que
picotegin abans de dinar,
uns condicionants que
expliquen per què els ado-
lescents s’alimenten pitjor.

La també professora de
la Facultat de Ciències de
la Salut Blanquerna alerta
que “en una època de gran
creixement en què les
necessitats nutricionals
són molt elevades, hi pot
haver carències de nutri-
ents que comprometin el
desenvolupament”. En
qualsevol cas, Anguera

Cuinar de diferents maneres
la verdura o el peix farà que els joves
els mirin, i els tastin, amb uns altres ulls

deixa clar que la pedagogia
s’ha de fer des de la base
perquè l’adolescència no
deixa de ser una etapa més
de la vida: “Si l’educació
sobre l’alimentació i els
hàbits alimentaris ha estat
ferma tant a casa com a
l’escola, a l’adolescència
poden qüestionar aquests
hàbits i intentar modifi-
car-los, però passada
aquesta època valoren
encara més menjar de
manera saludable”.

Innovar a la cuina
Però com es pot aconse-
guir que mengin verdura
de manera habitual? La
nutricionista no ho dubta:
amb molta imaginació i
constància. “Està com-
provat que un aliment
que no s’ha menjat mai
difícilment agrada al pri-

L’adolescència
és una etapa
de canvis
i rebel·lions,
també en el
tema del menjar

“Si no dino a casa
els preparo
alguna cosa que
els hi agradi, com
macarrons”, diu
la Maria Vilarnau
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mer contacte, es necessi-
ten entre 6-10 exposici-
ons a l’aliment per ser
acceptat”. A tall d’exem-
ple, Anguera explica que
“si el carbassó no els hi
agrada el primer cop que
el tasten, preparem-lo en
forma de crema i un segon
cop amb un toc diferent,
amb encenalls de par-
mesà, i un tercer en forma
de truita de carbassó i un
quart com a guarnició a la
planxa, fins que s’acostu-
min al gust”. “Molts cops
–assegura la docent–
tenen el record que
alguna cosa no els agra-
dava quan eren petits i no
la tornen a tastar més. I si
al final en tornen a men-
jar sovint diuen que no
entenen com podia ser
que no els agradés. El
paladar també s’educa”.

L’excés de proteïnes és
un altre dels obstacles per
seguir una dieta equili-
brada: “En general es
mengen massa aliments
rics en proteïnes com
carn, ous, embotits o for-
matges. Cal posar-ne talls
més petits i amb guarni-
ció vegetal”. També es
recomana menjar més
peix i menys carn. L’únic
requisit, com subratlla
Anguera, és que “els pares
el sàpiguen cuinar, per-
què menjar sempre peix
arrebossat és molt avor-
rit”. Com en el cas de la
verdura, la nutricionista
aposta per “posar peix en
forma de tonyina a una
amanida, daus de salmó a
uns espaguetis, preparar
unes mongetes seques
amb cloïsses, unes bro-
quetes de gambes i verdu-

res a la planxa, una coca
de pa amb escalivada i
anxoves o uns musclos
d’aperitiu en lloc de les
famoses patates”. “El peix
–recorda la professora–
aporta, a més de proteïnes
com la carn, una dosi alta
d’un mineral, el iode, i uns
greixos (omega-3) que no
té cap aliment en aquesta
concentració. Aquests
nutrients afavoreixen un
desenvolupament cere-
bral òptim”.

Pel que fa al menjar
ràpid, la brioixeria indus-
trial, els refrescos o les lla-
minadures, l’altra cara de
la moneda, la nutricio-
nista afirma que “el pro-
blema d’aquests aliments
és la freqüència en què es
mengen, si es prenen un o
dos cops a la setmana no
passa res, però cada dia sí,

perquè són aliments
d’escàs valor nutritiu i
amb una elevada aporta-
ció energètica que alhora
en desplacen d’altres de
més necessaris”. L’exces-
siva ingesta d’aquests
productes i la falta d’exer-
cici físic expliquen que
dos de cada deu joves
d’entre 14 i 17 anys del
nostre país tinguin sobre-
pès. Evitar picar entre
hores és el millor remei
per evitar guanyar
aquests quilos de més.
Això no ha de suposar cap
esforç si, com recomanen
els experts, es fan cinc
àpats al dia, els tres prin-
cipals, un a mig matí i el
berenar: “Els adolescents
dormen menys del que
necessiten i cal fer un bon
repartiment dels àpats”.
L’equilibri de nutrients és

molt important, però
també respectar els hora-
ris dels àpats.

Menjar junts
Anguera, que fa tallers en
què ensenya als adoles-
cents a cuinar perquè
guanyin autonomia, se
sorprèn que “no sàpiguen
ni fer una truita, però
quan n’aprenen estan
contents i són capaços de
començar a fer altres
coses”. La nutricionista
reitera que “l’adolescèn-
cia és una època compli-
cada i cal donar-los eines
per ajudar-los a desenvo-
lupar-se a tots nivells”.

La psicòloga Roser
Vendrell coincideix que
“l’adolescent no està
preparat per ser autò-

L’educació en els
bons hàbits pot
no donar fruits
a curt termini,
però de grans
ho valoraran

FÀCIL. Pels joves, el fast
food és la millor opció.

Cal fer-los veure que no.

CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT
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nom i la família no el pot
deixar fer, la responsabi-
litat és compartida, cal
arribar a acords i trobar
solucions que siguin
vàlides per a tots”. Ven-
drell reivindica l’àpat
com un espai de relació i
comunicació: “Els àpats
familiars esdevenen
situacions molt vàlides
per potenciar les relaci-
ons, la comunicació i la
creació de vincles afec-
tius que afavoreixin la
seguretat i la confiança,
uns trets fonamentals
durant l’adolescència”.
Després de lamentar que
el nombre d’adolescents
que dinen sols augmenti,
Vendrell subratlla que
“les famílies han de bus-
car i trobar els recursos
necessaris perquè no
sigui així, però no totes
ho aconsegueixen”.

Fer dieta
Davant d’aquest esce-
nari, i tenint present que
el sopar potser no és el
millor moment del dia
pel cansament que
arrosseguen tots els
membres de la família, la
també professora de la

Universitat Ramon Llull
apunta l’esmorzar com el
moment més propici per
crear aquests vincles. És
en aquest ambient on es
poden detectar possibles
trastorns alimentaris
que la psicòloga consi-
dera que són emocionals:
“La pressió que un ado-
lescent pot rebre del seu
entorn més pròxim
pot ser molt impor-
tant i dependrà del
seu grau de con-
fiança i de segu-
retat en ell
mateix, de
l’educació
rebuda i de
l’acompa-
nyament de
la família,
que podrà o

no superar-la i definir la
seva personalitat”.

Que un 40% de les
adolescents catalanes
reconeguin haver fet
dieta per aprimar-se
posa de manifest aquesta
pressió. En aquest sentit,
Marta Anguera exposa

que “la impaciència és
una característica dels
adolescents que comen-
cen a fer dietes molt res-
trictives pel seu compte
buscant resultats imme-
diats, però afortunada-
ment pot més la gana i
les abandonen amb rela-
tiva rapidesa”. La die-
tista revela que “sovint
no cal fer dietes d’apri-
mament, només posant
ordre en l’alimentació,
menjant de manera equi-
librada i augmentant
l’activitat física ja es perd
pes”. Desfer-se d’uns
quilos és possible “si es
fa de manera saludable,
sense comprometre el
creixement i aprenent a
menjar correctament”,
conclou.e

Adolescents i aliments
Recomanacions a les famílies
e1
Convé incloure tècniques culinàries variades per
enriquir el procés d’acceptació de nous plats.
e2
S’han d’evitar les combinacions de plats que els
puguin resultar difícils d’acceptar (verdura i peix) o
les combinacions massa denses o massa lleugeres.
e3
Les coccions de carn i de peix a la planxa resulten poc
llamineres. És millor potenciar les preparacions al
forn, els guisats i els estofats, amb els quals afegim
altres aliments al tall.
e4
Es pot fer de la verdura o les hortalisses la guarnició
del segon plat i així s’evita menjar patates fregides en
excés.
e5
Convé no repetir l’estructura dels menús segons el
dia de la setmana.
e6
Es pot substituir la ingesta freqüent de llaminadures
per fruita seca sense sal (nous, ametlles, avellanes) i
dessecada (panses, orellanes, figues seques).
e7
Cal oferir pa amb xocolata abans que brioixeria
industrial per berenar.
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Pa, cereals, arròs, pasta, patates i farines

Aigua

Fruita
Verdures
Oli d’oliva

Làctics

Carns magres
peix, llegums,
ous, fruits secs

Carns greixoses, embotits

Greixos, mantega, pastissos, 
begudes ensucrades
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Piràmide per a una alimentació saludable

vasos
diaris

3-6 cullerades
d’oli d’oliva

Racions al dia recomanades

arròs, pasta, patate

farina

activitat física 
diària

i també


