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històries, rondalles, llegendes… ja sigui 
a través del cinema, del teatre, de les 
novel·les... qualsevol mitjà és bo per 
transmetre una idea o un coneixement. 
A les biblioteques publiques es promo-
ciona la lectura a través de la narració 
de contes que atrau públic infantil. Dar-
rerament, els contes també s’han con-
vertit en un producte d‘oci sense més 

pretensió que la d’afavorir el consum, 
com ara els contes espectacle als cen-
tres comercials, o les històries edulco-
rades de la factoria Disney.

Educar en hàbits

L’hora del conte!

Hi havia una vegada, en aquell 
temps remot on no hi havia 
sinó la necessitat d‘abric, ali-

ment i companyonia, que es va inven-
tar el llenguatge. A través de la diver-
sitat de la paraula, que ens va oferir 
una altra manera de comunicar-nos, va 
néixer la transmissió oral de les histò-
ries. És fàcil imaginar com, en la fos-
cor d’una cova mal il·luminada per la 
llum espurnejant del foc, els caçadors 
explicaven les seves aventures a nens 
i grans, i com d‘aquests relats podien 
sorgir aquells dibuixos gravats amb ter-
res acolorides a les parets de la cova, 
una manera de retenir a la memòria allò 
que s’havia viscut. Vet aquí que assis-
tim al naixement de la cultura de la hu-
manitat, al naixement de la transmissió 
de coneixements.
I vet aquí que des d‘aquest temps llu-
nyà fins als nostres dies, les persones 
ja siguin grans o petites, s‘expliquen 

El cas és que vet aquí que la més 
antiga d‘aquestes maneres, el fet de 
contar contes de viva veu, es va con-
vertir en una de les poques maneres 
de transmetre el coneixement dels 
nostres ancestres: que els llops poden 
ser dolents amb les caputxetes, que 
és millor fer-se una casa de maons en 
lloc de fer-la de palla o que hem d‘anar 
amb compte amb les bruixes i les be-
lles sirenes.
Cada cop que expliquem un conte, una 
rondalla o una llegenda als nostres fills i 
a les nostres filles, no només els estem 
obrint la porta a l’univers de la fanta-
sia on viuen nàiades, trolls, unicorns... 
els estem oferint la nostra companyia, 
la nostra veu que els acarona i els 
transmet com són d’importants per a 
nosaltres. Tal com feia Rodari, mestre 
escriptor de contes infantils on n’hi 
hagi, quan cada nit trucava a casa per 
explicar aquells breus contes1 per telè-
fon a la seva filla.
Des dels menjadors escolars tenim 
l’oportunitat d’ocupar aquells espais 
de temps i llocs tranquils que es do-
nen al quotidià per explicar contes, 
i que ens faciliten la transmissió dels 
valors i hàbits. Amb els infants de  P3, 
per exemple, aprofitem aquella estona 
abans d`anar al dormitori, amb un am-
bient a mitja llum per afavorir que es 
relaxin... Pot ser qualsevol racó del pati 
a l’ombra d’una morera amb un petit 
grup... qualsevol espai pot ser aprofi-
table per compartir una petita història!
I amb tot això infants de totes les 
edats, vet aquí un plat d`espagueti, vet 
aquí un ou ferrat, que aquest conte 
s`ha acabat!

Pascuala Hernández
Departament de Coordinació 
Pedagògica.

1GIANNI RODARI. Rondalles per telèfon. 

Editorial Joventut, 1962

Cada cop que expliquem 
un conte els estem oferint 
la nostra companyia, la 
nostra veu que els acarona 
i els transmet com són 
d’ importants per a nosaltres.
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Menú escolar: què menjarem?

Gener 2013  (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre) 

Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà 
una altra fruita. Tots els àpats aniran companyats d’una ració de pa.
A les escoles de càtering la macedònia serà substituïda per una fruita o gelatina.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9
Brou de carn amb galets,
Truita de patata i ceba.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i olives  verdes.
Poma.

i per sopar...
Crema de xampinyons.
Sípia a la planxa amb all i 
julivert amb amanida variada.
Ametlles i avellanes.

8
Macarrons de blat amb salsa 
de tomàquet.
Filet de tilapia a la planxa.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Préssec en almíbar.

i per sopar...
Mongeta tendra amb patata.
Croquetes de rostit i 
carbassó arrebossat.
Pera.

10
Pèsols estofats amb patata.
Croquetes de pollastre.
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Iogurt natrual.

i per sopar...
Verdures saltades amb oli 
d’oliva.
Bistec de bou a la planxa 
amb xips.
Plàtan.

11
Arròs ecològic a la marinera 
(caldós amb sípia i gambes).
Botifarra de porc al forn amb 
patates rosses.
Raïm.

i per sopar...
Tassa de caldo.
Sandwitx vegetal amb 
tonyina i maionesa i amanida 
variada.
Crema de xocolata.

14
Llenties ecològiques estofades 
amb patates.
Truita de formatge.
Amanida d’enciam amb col 
llombarda i api.
Iogurt natural.

i per sopar...
Amanida d’enciam variat, 
tomàquet, olives i formatge.
Salmó al forn amb rodanxetes 
de patata.
Nous i pinyons.

15
Arròs ecològic amb suc de ceba 
i pastanaga.
Pollastre rostit amb patates xips.
Rodanxes de taronja amb mel.

i per sopar...
Sopa vegetal amb lletres.
Costelles de xai a la planxa amb 
amanida variada.
Licuat de poma natural.

16
Mongeta tendra amb patata.
Rodó de vedella al forn amb 
saltat de bolets.
Poma.

i per sopar...
Crema de porros.
Truita de patata i ceba amb pa 
amb tomàquet i amanida verda.
Mandarines.

17
Espaguetis de blat amb 
tonyina i salsa de tomàquet.
Rap a l’andalusa (enfarinat).
Amanida d’enciam amb 
pastanaga i tomàquet verd.
Pera.

i per sopar...
Sopa de fruits del mar amb 
arròs.
Bastonets de gall dindi 
arrebossats amb amanida.
Pinya natural.

18
Caldo de gallina amb 
estrelletes.
Filet de carn magra de porc a 
la planxa.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i blat de moro.
Plàtan.

i per sopar...
Amanida d’enciam, api, 
pastanga, tonyina i blat de 
moro.
Lasanya vegetal.
Iogurt de sabors.

21
Espirals de blat saltats amb 
pollastre i xampinyons.
Bastonets de limanda 
arrebossats.
Amanida d’enciam amb 
tomàquet verd i olives negres.
Poma.

i per sopar...
Crema d’espàrrecs.
Llom de porc a la planxa.
Amanida variada.
Crema de vainilla.

22
Sopa de rap i lluç amb 
pistons.
Rodó de pollastre farcit de 
picada d’au i pebro.
Rodanxes de kiwi amb 
sucre.

i per sopar...
Amanida d’enciam variat, 
tomàquet “xerry”, nous i 
formatge de cabra.
Espirals de blat saltats amb 
ceba cruixent, salmó fumat i 
olives negres.
Ametlles i avellanes.

23
Mongetes seques 
ecològiques estofades amb 
pastanagues.
Hamburguesa de vedella a 
la planxa.
Amanida d’enciam amb api i 
pastanaga.
Flam.

i per sopar...
Col amb patata.
Conill al forn amb herbes 
aromàtiques.
Plàtan.

24
Arròs ecològic amb salsa de 
tomàquet.
Truita de pernil cuit.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Mandarines.

i per sopar...
Caldo de carn amb pistons.
Costelles de cabrit 
arrebossades.
Amanida variada.
Poma.

25
Bròquil amb patata.
Salsitxes de porc amb salsa 
de tomàquet.
Coca de sucre.

i per sopar...
Plat combinat:                               
calamars a la romana i 
croquetes de bacallà amb 
amanida variada i patates 
rosses.
Licuat de pera natural.

28
Arròs ecològic a la cassola 
(costella i magra de porc).
Truita a la francesa.
Amanida d’enciam amb 
olives verdes i tomàquet 
vermell.
Taronja.

i per sopar...
Amanida d’enciam amb 
olives, pipes i blat de moro.
Costelles de xai a la planxa 
amb moniato fregit.
Poma.

29
Mongeta tendra amb patata
Escalopa de vedella.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Pera.

i per sopar...
Crema de cigrons amb comí
Bastonets de lluç 
arrebossats.
Amanida variada.
Suc de pinya natural.

30
Macarrons de blat amb salsa 
de tomàquet.
Filet de carn magra de porc 
a la planxa.
Patates rosses.
Plàtan.

i per sopar...
Bledes amb patata.
Orada al forn amb verduretes.
Nous i pinyons.

31
Escudella barrejada (arròs 
ecològic i fideus de blat).
Carn d’olla (pollastre, pilota 
de vedella i porc, patata i 
pastanaga).
Poma.

i per sopar...
Amanida d’enciam amb 
pastanaga, olives negres i 
remolatxa.
Arròs a la cubana (sofregit de 
ceba i tomàquet i ou ferrat).
Mel i mató.

1 Febrer
Cigrons ecològics estofats amb 
espinacs.
Delicies de peix.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i olives  verdes.
Iogurt natural.

i per sopar...
Tassa de caldo.
Canelons de carn gratinats.
Plàtan.
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Menú escolar: què menjarem?

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Febrer 2013 (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre) 

Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà 
una altra fruita. Tots els àpats aniran companyats d’una ració de pa.
A les escoles de càtering la macedònia serà substituïda per una fruita o gelatina.

4
Llacets de blat saltats amb 
ceba i cansalada.
Llom de bacallà amb salsa 
de tomàquet.
Mandarines.

i per sopar...
Arròs xinès (pèsols, pernil 
cuit i truita).
Hamburguesa mixta de 
vedella i porc amb salsa d’all 
al forn.
Iogurt de sabors.

5
Pèsols estofats amb patata.
Cuixa de pollastre a la planxa.
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Iogurt natural.

i per sopar...
Tassa de caldo.
Sípia a la planxa amb all i 
julivert amb amanida variada.
Suc de taronja natural.

6
Arròs ecològic amb verduretes 
(mongeta tendra, pastanaga, 
pèsols i sofregit de ceba i 
tomàquet).
Croquetes de pernil.
Amanida d’enciam amb col 
llombarda i api.
Poma.

i per sopar...
Amanida d’enciam amb blat de 
moro, nous i tomàquet verd.
Llacets de blat tricolors 
amb tonyina, blat de moro i 
maionesa.
Pera.

7
Puré de moniato, pastanaga i 
ceba amb rostes de pa.
Fricandó de vedella amb 
xampinyons.
Plàtan.

i per sopar...
Tomàquet vermell i formatge 
fresc amanit amb oli d’oliva 
i orenga.
Filet de lluç a la planxa amb 
carbassó.
Taronja.

8
Dinar 
amagat
i per sopar...
Crema de pastanaga i ceba.
Pizza de pernil cuit, pinya, 
orenga i mozzarella.
Ametlles i avellanes.

11
Mongeta tendra amb patata
Escalopí de porc.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i blat de moro.
Pinya natural.

i per sopar...
Amanida de llenties 
(tomàquet vermell, tàperes, 
olives verdes i negres).
Filet de gall dindi a la planxa 
amb rodanxes de patata.
Nous i pinyons.

12
Fideuà (sípia i gambes /allioli 
opcional).
Hamburguesa de vedella a 
la planxa.
Amanida d’enciam amb 
tomàquet verd i olives negres.
Pera.

i per sopar...
Amanida d’enciam variat, 
tomàquet “xerry”, nous i 
formatge de cabra.
Truita de carxofa amb llesca 
de pa amb tomàquet.
Licuat de poma natural.

13
Brou de carn amb galets.
Pollastre al forn amb 
patates rosses.
Poma.

i per sopar...
Crema de xampinyons.
Croquetes de lluç i bacallà 
amb amanida d’enciam.
Natilles de xocolata.

14
Mongetes seques 
ecològiques estofades amb 
pastanagues.
Truita de pernil cuit.
Amanida d’enciam amb api i 
pastanaga. 
Iogurt natural.

i per sopar...
Sopa vegetal amb fideus.
Bastonets de pollastre 
arrebossats amb amanida 
d’enciam.
Plàtan.

15
Arròs ecològic amb salsa de 
tomàquet.
Filet de limanda amb ceba, all i 
llorer al forn.
Rodanxes de taronja amb mel.

i per sopar...
Patates amb ceba i bacon.
Salsitxes de porc amb salsa 
de tomàquet.
Kiwi.

18
Llenties ecològiques 
estofades amb patates.
Bastonets de pollastre 
arrebossats.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Crema de vainilla.

i per sopar...
Bròquil amb patata.
Salmó al forn.
Amanida variada.
Ametlles i avellanes.

19
Arròs ecològic a la marinera 
(caldós amb sípia i gambes)
Truita a la francesa.
Amanida d’enciam amb olives 
verdes i tomàquet vermell.
Mandarines.

i per sopar...
Sopa de carn i verdures 
amb pistons.
Costelles de xai a la planxa.
Amanida variada.
Poma.

20
Col amb patata.
Llom de porc amb salsa 
d’ametlles.
Préssec en almivar.

i per sopar...
Amanida d’enciam amb 
olives verdes, pipes i blat 
de moro.
Arròs a la cubana (sofregit 
de ceba i tomàquet i ou 
ferrat).
Flam d’ou.

21
Tallarines de blat amb salsa 
de pastanaga, porro i poma.
Filet de bruixa a la planxa
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Pera.

i per sopar...
Crema de patata, carbassó 
i ceba.
Filet de bou a la planxa amb 
patates xips.
Suc de pinya natural.

22
Caldo de gallina amb 
estrelletes.
Estofat de vedella amb 
patates, pastanaga i pèsols.
Coca de sucre.

i per sopar...
Amanida d’enciam amb 
olives, pipes i blat de moro.
Lasanya de vedella i porc 
amb hortalisses.
Mandarina.

25
Macarrons de blat amb salsa 
de tomàquet.
Truita de patata i ceba.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i olives  verdes.
Poma.

i per sopar...
Mongeta tendra amb patata.
Rap amb suc.
Amanida variada.
Iogurt de sabors.

26
Sopa de rap i lluç amb 
pistons.
Mandonguilles de vedella al 
forn amb pèsols i pastanaga.
Taronja.

i per sopar...
Puré de porro, ceba i 
carbassó.
Sípia a la planxa amb all 
i julivert amb amanida 
variada.
Licuat de poma natural.

27
Cigrons ecològics estofats 
amb espinacs.
Delícies de peix.
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Iogurt natural.

i per sopar...
Tassa de consome.
Pa amb tomàquet i pernil.
Plàtan.

1 Març
Mongeta tendra amb patata.
Estofats de gall dindi amb 
pèsols i pastanaga.
Pera.

i per sopar...
Plat combinat:                               
delícies de peix, pit de 
pollastre, amanida variada i 
patates rosses.
Meló.

28
Arròs ecològic a la cassola 
(costella i magra de porc).
Filet de carn magra de porc a 
la planxa.
Amanida d’enciam amb col 
llombarda i api.
Kiwi.

i per sopar...
Tomàquet vermell i formatge 
fresc amanit amb oli d’oliva i 
orenga.
Macarrons de blat amb 
llagostins, espàrrecs verds i 
romesco.
Nous i pinyons.
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Menú escolar: què menjarem?

Març 2013  (Calendari escolar genèric. No inclou les festes locals i de lliure elecció del centre) 

Les fruites proposades se serviran sempre i quan reuneixin les condicions de consum idònies, en cas contrari se servirà 
una altra fruita. Tots els àpats aniran companyats d’una ració de pa.
A les escoles de càtering la macedònia serà substituïda per una fruita o gelatina.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
4
Arròs ecològic amb salsa de 
tomàquet.
Filet de tilapia a la planxa.
Amanida d’enciam amb pasta-
naga i tomàquet verd.
Plàtan.

i per sopar...
Amanida d’enciam amb blat de 
moro, nous i tomàquet verd.
Truita de formatge.
Amanida variada.
Mandarina.

5
Crema de ceba, mongeta 
tendra i pastanaga amb 
rostes de pa.
Escalopa de vedella.
Patates rosses.
Poma.

i per sopar...
Brou vegetal amb lletres.
Llom de porc a la planxa 
amb ceba i formatge.
Ametlles i avellanes.

6
Espirals de blat saltats amb 
pollastre i xampinyons.
Truita de formatge.
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i blat de moro.
Maduixes amb sucre.

i per sopar...
Sopa marinera amb lluç i 
gambes.
Broqueta de mandonguilles de 
vedella amb salsa de iogurt i 
amanida variada.
Kiwi.

7
Sopa d’au amb meravella.
Pollastre rostit amb patates 
xips.
Mandarines.

i per sopar...
Pèsols saltats amb pernil.
Filet de  nero a la planxa.
Amanida variada.
Natilles.

8
Pèsols estofats amb patata.
Calamars a l’andalusa.
Amanida d’enciam amb 
tomàquet verd i olives 
negres.
Iogurt natural.

i per sopar...
Coliflor amb patata.
Pizza de tonyina, olives 
negres, xampinyons i 
mozzarella amb amanida 
variada.
Taronja.

11
Brou de carn amb galets.
Llom de porc guisat amb 
verduretes.
Taronja.

i per sopar...
Crema de pastanaga i 
mongeta tendra.
Ous ferrats amb patates 
rosses i amanida variada.
Iogurt de sabors.

12
Llenties ecològiques 
estofades amb patates.
Filet de limanda amb salsa 
de tomàquet.
Iogurt natural.

i per sopar...
Sopa de gallina i verdures 
amb estrelletes.
Costelles de xai a la planxa.
Amanida variada.
Suc de taronja natural.

13
Arròs ecològic amb 
verduretes (mongeta tendra, 
pastanaga, pèsols i sofregit 
de ceba i tomàquet).
Hamburguesa de vedella a 
la planxa.
Amanida d’enciam amb api i 
pastanaga.
Rodanxes de kiwi amb sucre.

i per sopar...
Bledes amb patata.
Sardines a la planxa amb all 
i julivert.
Poma.

14
Mongeta tendra amb patata.
Croquetes de pollastre.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Pera.

i per sopar...
Amanida d’arròs integral. 
(tomàquet verd, blat de moro, 
cranc i maionesa).
Orada al forn amb ceba.
Mandarina.

15
Espaguetis de blat amb 
tonyina i salsa de tomàquet.
Truita de pernil cuit.
Amanida d’enciam amb olives 
verdes i tomàquet vermell.
Poma.

i per sopar...
Amanida d’enciam amb 
tonyina, olives negres i carn 
de cranc.
Lasanya de espinacs i 
formatge.
Nous i pinyons.

18
Coliflor amb patata.
Fricandó de vedella amb 
xampinyons.
Mandarines.

i per sopar...
Sopa vegetal amb fideus.
Calamars a la romana amb 
maionesa.
Amanida variada.
Maduixes.

19
Fideus a la cassola (costella 
magra de pors i pèsols).
Truita de tonyina.
Amanida d’enciam amb blat 
de moro i col llombarda.
Poma.

i per sopar...
Amanida d’enciam variat, 
tomàquet “xerry”, nous i 
formatge de cabra.
Arròs amb ceba, tonyina, 
gambetes i alfàbrega.
Ametlles i avellanes.

20
Caldo de gallina amb 
estrelletes.
Salsitxes de porc amb salsa 
de tomàquet.
Plàtan.

i per sopar...
Col amb patata.
Filet de llenguado a la 
planxa.
Amanida variada.
Suc de pinya natural.

21
Mongetes seques 
ecològiques estofades amb 
pastanagues.
Cuixa de pollastre a la planxa
Amanida d’enciam amb 
remolatxa i olives  verdes.
Flam de vainilla.

i per sopar...
Puré de patata, pastanaga 
i ceba.
Llibrets de porc farcits de 
pernil cuit i formatge.
Amanida variada.
Poma al forn amb canyella.

22
Arròs ecològic amb suc de 
ceba i pastanaga.
Bunyols de bacallà.
Tomàquet amanit amb olives 
verdes i orenga.
Coca de sucre.

i per sopar...
Plat combinat:                         
Bistec de vedella a la 
planxa, truita a la francesa, 
tomàquet amanit i patates 
rosses.
Mel i mató.

Ara ens pots trobar a: 
ANIMA’T A PARTICIPAR!
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La família, l’escola i 7 i TRiA hi posem cullerada 

iNNOVANTA 2012

7 i TRIA ha emprès un nou projecte de la mà de 
Intermón Oxfam. El projecte d’àmbit social “Taula 
per a 7.000 milions” és una campanya d’Intermón 

Oxfam per a reivindicar el dret a l’alimentació.

7 i TRIA s’ha assegut a la taula, 
tu no hi pots faltar.

Seu amb nosaltres!!!
http://www.intermonoxfam.org/cat/taulapera7000m

ilions/perfil/122417
T’hi esperem!

PER A QUÈ L’ÚNICA FAM QUE HI HAGI SIGUI
LA FAM DE JUSTÍCIA

SEU A LA

El  passat 17 d’octubre 7 i TRIA 
va rebre, de la mà d’ANTA, el 
premi INNOVANTA en la ca-

tegoria de millor ús de la línia freda. 
ANTA és una associació de profes-
sionals i empreses dels sectors de 
l’hostaleria, restauració i càtering, 
sense ànim de lucre, que promou el 
desenvolupament tecnològic en el si 
del sector, especialment en el de l’ali-
mentació col·lectiva.
Aquesta ha estat la tercera edició d’un 
premi que guardona les empreses i 
professionals destacats els dos dar-
rers anys, per la seva contribució en 
labors d’innovació i desenvolupament 
tecnològic del sector de l’hostaleria i, específicament, en 
l’àmbit de la producció i elaboració d’aliments. El lliurament 

es va fer en el marc de la fira Hostel-
co, després de l’oportuna deliberació 
del Jurat, que va escollir 7 i TRIA entre 
un nombrós grup de candidatures.
D’aquesta manera es reconeix la fei-
na que fem any rere any, per tal de 
fusionar la nostra visió educativa dels 
menjadors, on som pioners en la im-
plantació de formació específica per 
als monitors responsables del desen-
volupament del servei de menjador, 
amb les necessitats d’aquells centres 
que no disposen de cuines per elabo-
rar els menús escolars. Gràcies a la 
recent implantació de la línia freda en 
aquest tipus de centres, hem pogut 

superar aquest repte mantenint, alhora, el nostre compro-
mís de transversalitat entre la pedagogia i la cuina.



La família, l’escola i 7 i TRiA hi posem cullerada 

Llegeixo i penso...

Aquest és un espai de reflexió, dubte, noticies o propostes de millora  o canvi, perquè les famílies també hi 
pogueu dir la vostra. No pretenem fer un espai de queixes puntuals i personals, ja que aquestes tenen altres 
mecanismes i vies per  a ser ateses i/o resoltes. Voldriem que fos un espai pensat pel i per a l’interès comú. 
Aquest espai està també obert a la col.laboració dels infants. Esperem les vostres aportacions, les podeu fer 
arribar a revista@7itria.cat.
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7 i TRIA ha emprès un nou projecte de la mà de 
Intermón Oxfam. El projecte d’àmbit social “Taula 
per a 7.000 milions” és una campanya d’Intermón 

Oxfam per a reivindicar el dret a l’alimentació.

7 i TRIA s’ha assegut a la taula, 
tu no hi pots faltar.

Seu amb nosaltres!!!
http://www.intermonoxfam.org/cat/taulapera7000m

ilions/perfil/122417
T’hi esperem!

PER A QUÈ L’ÚNICA FAM QUE HI HAGI SIGUI
LA FAM DE JUSTÍCIA

SEU A LA

Llegeixo, esfereïda, que, a Catalunya, alguns nens 
només fan un àpat en condicions al dia: el que fan 
a l’escola. I que, amb les retallades, que han arribat 

als menjadors escolars, aquest àpat no està garantit.
Em poso les mans al cap. Pel que sembla, hi ha dos pro-
blemes. D’una banda, la Generalitat ha hagut d’eliminar 
una part de les partides (les extraordinàries, en diuen) que 
assignava per aquest concepte, i, per tant, uns quants mi-
lers de nens que rebien ajut ara ja no el reben. De l’altra, hi 
ha endarreriments de fins a 6 mesos en els pagaments, de 
manera que s’inicia una terrible cadena de morositats que 
acaba afectant escoles i empreses de lleure contractades.
El problema no m’afecta directament; sóc una mare sense 
problemes econòmics (fins ara) que puc pagar el servei 
de menjador al preu oficial fixat. Però a mi em sembla que 
aquesta situació no és sostenible, ni és justa. Hem de po-
der garantir que l’alimentació (quantitativament suficient, 
nutritivament alta) arribi a tothom.
Em faig preguntes. Llegeixo que l’administració educativa 
regula l’ús de les carmanyoles a l’escola, com una mesu-
ra d’estalvi per a aquelles famílies que no poden pagar el 
tiquet de menjador. Segurament, concloc, és una mesura 
amb bona intenció, però no ho amago, em planteja dub-
tes: arribarà en bon estat, el menjar? Si el preparen les 
famílies amb menors possibilitats econòmiques, serà prou 
equilibrat i nutritiu? No provocarà això una diferència, al 
menjador, entre nens “rics” i “pobres”? Tindran monitor, 
aquests nens, si no paguen res de res?
Hi dono dues voltes. Això dels monitors em preocupa. So-
bretot a educació infantil i primària, qui transmetrà hàbits 
alimentaris i farà un ús educatiu de l’estona de lleure? Ego-

istament, penso que vull aquesta educació per als meus 
fills; per tant, també la vull per als fills dels altres.
Rumio. Llegeixo que només una petita part del que costa 
el menjador escolar correspon al cost dels aliments. Penso 
que, si s’ho compra cada família, potser li sortirà més car. 
I que, per tant, l’estalvi només serà sobre el cost dels cui-
ners. No sé si serà una quantitat massa gran.
Provo de posar-me en el lloc de l’altre. Llegeixo que algu-
nes empreses de lleure educatiu (les petites, segurament), 
han hagut de tancar. Que d’altres sobreviuen perquè són 
grans, però han hagut d’acomiadar molts monitors.
Mare meva, quin munt de problemes, penso.
Deixo de llegir. Desitjo fervorosament que tots els infants 
mengin bé, que les famílies rebin els ajuts que necessiten, 
que les escoles no tinguin problemes per pagar, que les 
empreses de lleure puguin seguir fent la 
feina que fan.

Ho desitjo fervorosament...

Sara Armengol Samó
Mare d’un nen de 1r i una 
nena de P5



...i de cop, un bon dia, 
em trobo que són 
les 10 del matí, que 

estic asseguda al menjador de 
casa meva amb una tassa de cafè 
escalfant-me les mans i sense 
més pressa que la que jo mateixa 
em marco.
Mentre l’aroma de cafè acabat de 
fer impregna l’estança, recordo el 
curs 2000-01. Aquell curs em vaig 
trobar fent la mateixa feina de co-
ordinadora de menjador a l’escola 
El Solell de la Palma de Cervelló, però amb una nova empre-
sa que no coneixia i que tenia un nom ben curiós... 7 i TRIA.
Com passa sovint, el primer contacte va ser una mica difícil, 
tant l’escola com jo proveníem d’una altra empresa amb una 
manera de fer totalment diferent. De seguida em vaig adonar 
que el nou projecte educatiu era molt engrescador, i no vaig 

ser pas l’única, infants i monitores  aviat van descobrir els 
secrets que s’amagaven darrera del nom 7 i TRIA.
Recordo especialment els matins quan l’olor del menjar sortia 
de la cuina i s’escampava al meu voltant, mentre jo preparava 
la gestió. El dia que hi havia caldo, a tota l’escola se sentia 
una flaire que et feia venir gana, i el mateix passava amb les 
llenties, a mig matí ja volies tastar-les.
No oblidaré mai un dia en que els nens van obrir els ulls com 
taronges quan els vaig dir que menjaríem patata i col, des-
prés que em preguntessin què hi havia per dinar. Em vaig 
adonar sorpresa, que hi havia infants que no havien vist mai 
una col. Jo sempre he pensat que cal conèixer tot allò que 
mengem, per això vam decidir fer un collage amb totes les 
verdures, així cada infant podria conèixer què és allò que es 
servia a taula.
Calia trobar eines pedagògiques per desenvolupar el sentit 
del gust, l’olfacte, la vista i experimentar amb les textures. 
Al llarg dels 5 anys que vaig estar en aquesta escola vaig anar 
coneixent l’esperit i la filosofia de 7 i TRIA: una cuina pedagò-
gica per sobre de tot.

Va anar passant el temps i un bon 
dia vaig patir un altre canvi inespe-
rat, de sobte em van oferir formar 
part del departament de cuines de 
7 i TRIA.
-“Uff! Quina responsabilitat”- Vaig 
pensar llavors, ja que no en sabia 
gaire de mesures, quantitats... 
Però em va semblar una feina molt 
interessant i vaig acceptar de bon 
grat.
De cop em vaig trobar endinsant-
me en tasques que no havia fet 

mai, visitant escoles, tractant amb proveïdors, fent reunions 
de comissió de menjador amb directors i AMPA... però so-
bretot, el que més m’ha enriquit de tota aquesta feina ha es-
tat el personal de cuina. Cada cuinera m’ha ensenyat alguna 
cosa: temps de cocció, què hem de fer perquè les verdu-
res quedin verdes, consells perquè els llegums quedin ben 
cuits... la llista és interminable. 
Va ser aleshores quan em vaig adonar que cal tenir molt pre-
sent la feina dels nostres cuiners i cuineres, perquè els milers 
d’infants que mengen diàriament als menjadors de 7 i TRIA, 
ho fan gràcies a la gran dedicació i estima amb què es pre-
paren aquests dinars.
Ara que ja fa uns mesos que m’he jubilat, m’agrada pensar 
que jo també he aportat alguna cosa. Sempre he procurat 
treballar amb responsabilitat, tenir cura del personal al meu 
càrrec, escoltar les seves necessitats i procurar satisfer-les en 
la mesura del possible. 
Amb els anys i l’experiència he aprés aquest consell que ara 
us dono: “Sempre cal sembrar per recollir”. És per això que 
ara que ja no hi sóc, segueixo guardant un bon record de 7 i 
TRIA, un dels millors de la meva etapa laboral. 

L’aroma del cafè comença a esva-
ir-se, els records es comencen a 

difuminar i el rellotge em recor-
da que tinc coses a fer... estar 
jubilada no vol dir pas no tenir 
res a fer!

Una forta abraçada,
Consol Badenes 
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Compartint experiències

Aquest és un espai de la nostra revista que servirà per explicar-vos les diferents experiències que es viuen 
dins de 7 i TRiA, i podreu conèixer les metodologies de treball que s’utilitzen per tal d’assolir els objectius 
que ens plantegem en cadascun dels nostres projectes.

GESTIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS I D’ALIMENTACIÓ PER ALS CENTRES D’ENSENYAMENT
Carretera de Barcelona, 83 · 08740 Sant Andreu de la Barca

Tel. 93 682 10 43 · Fax 93 6882 30 16
www.7itria.cat · info@7itria.cat

Membre d’:

Tota una vida treballant...

Ara que m’he jubilat, m’agrada pensar 
que he aportat alguna cosa


