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Un propòsit per al 2015? Més salut als nostres menjadors escolars! 

 

 
 
 

 
Foto: http://www.bondia.ad/societat/la-cuina-escolar-centralitzada-ja-compta-amb-120-usuaris-inscrits  

 
 
 
 

Un tema que em preocupa des de fa anysi, i no és la primera vegada que 

l'esmento: el consum d'aliments (que contenen) OGM.  
 
En els menjadors escolars es consumeix cada mes blat de moro i, a diari, altres 

productes que poden contenir blat de moro i soja transgènics.  
Informes científics testifiquen la vulnerabilitat dels nens, els qui comporten 

característiques d'absorció, metabolisme i excreció, naturalesa i intensitat 
d'exposició, diferents dels adults. Són vulnerables a partir de les primeres 
setmanes d'embaràs fins a la culminació del seu desenvolupament (identificat, en 

general, amb el final de l'adolescència).ii 
 

Com podem veure en el vídeo sotaiii, els estudis realitzats pel Dr. Séralini del 

Centre Francès d'Investigació i Informació Independent sobre Enginyeria Genètica 

(CRIIGEN), apunten que els efectes nocius del consum de OGM es donen a llarg 

termini. 

http://www.bondia.ad/societat/la-cuina-escolar-centralitzada-ja-compta-amb-120-usuaris-inscrits
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El blat de moro Monsanto estudiat va generar tumors mamaris, la qual cosa 

indicaria que els OGM provoquen canvis hormonals. 

El blat de moro i la soja transgèniques estan presents en nombrosos productes 

alimentaris, com a midons o lecitina de soja. També entren en l'alimentació dels 

animals dels quals ulteriorment consumim la carn i els seus derivats, la llet o els 

ous. 

Com poden els consumidors evitar la ingesta de OGM? 

Greenpeace realitza cada any la Guia roja y verde de los alimentos 

transgénicosiv. La bona notícia és que (encara) hi ha molts productes verds.  

Una altra opció, seria comprar productes ecològics. Donat el seu cost elevat, no és 

fàcil alimentar-se d'aquests productes; no obstant això, posaria l'accent en la 

importància d'excloure qualsevol producte que pot contenir blat de moro o 

soja OGM de la dieta de nen(e)s i adolescents, així com de la dieta de les 

dones embarassades. Reemplaçar aquests productes amb productes ecològics 

o, si el cost és insostenible, simplement eliminar-los de la dieta.  

Pel que fa als productes d’origen animal, reduir la ingesta i procurar consumir 

productes de proximitat, que permeten un millor coneixement dels mètodes 

practicats per a l’alimentació dels animals dels que provenen. 

                                                           
i
 A l’any 2007, en el marc d’un programa de doctorat organitzat per la Universitat de Barcelona, vaig realitzar una recerca amb 
el tema Protección preventiva de los consumidores en el consumo de alimentos modificados genéticamente. El principio de 
precaución. 
ii AZAMBUJA LOCH, Jussara de, Profesora Asistente en Pediatría de la Facultad de Medicina de la Pontifica Universidade 

Catolica do Rio Grande do Sul (PUCRS) y Coordinadora del Comité de Bioética del Hospital de Sao Lucas (Porto Alegre, RS, 
Brasil), “La salud de los niños y los riesgos ambientales.”, Seminario conjunto de Observatorio de Bioética y Derecho y la 

Residencia de Investigadores CSIC, celebrado el 29 de mayo de 2003. 
iii
 https://www.youtube.com/watch?v=5Nn-s_HpR8A&feature=youtu.be 

iv
 http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/gu-a-roja-y-verde/  
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