
Què mengem? 2020: Col·loquis sobre temes de nutrició 

Els membres de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de 

Catalunya pensem que l’alimentació, la dietètica i la nutrició són un vector crucial dins de 

l’agro-alimentació i estan íntimament entrelligades amb l’agricultura, la ramaderia, la pesca, el 

medi ambient, la protecció del sòl, les aigües i l’aire, la transformació i distribució d’aliments, 

la suficiència alimentària, i l’equilibri global i la sostenibilitat del planeta. 

Per això, des de fa uns anys veníem fent un seguit de dinars-col·loqui que contaven amb una 

participació màxima d’unes 25 persones per tal de fer-los audibles per part dels assistents. 

Copsant tots els col·loquis que hem fet fins ara, creiem que hem abordat els diversos aspectes 

de l’alimentació, la dietètica i la nutrició. La nostra intenció és de continuar-los fent. 

L’any 2020, el primer dels col·loquis el vàrem fer al Col·legi d’Economistes de Catalunya de 

forma presencial el 24 de gener. El conferència va ser impartida per en Xavier Medina sobre 

Turisme Gastronòmic. Ell és Director de UNESCO Chair on "Food, Culture, Development" de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Hi ha multitud de raons per a visitar un país: passar 

uns dies de lleure gaudint d'esport i naturalesa, celebrar reunions professionals amb col·legues 

i amics o conèixer altres cultures. El turisme gastronòmic se centra en aquest darrer punt. No 

cal dir com està d'arrelada a la cultura dels pobles el què 

mengen i el com ho cuinen. En aquest aspecte, sovint el 

més desconegut pels turistes és el propi país, Catalunya 

en el nostre cas, i comarques contigües. De ben segur, la 

gastronomia oferta per fondes i restaurants de la terra és 

la millor manera de descobrir la relació cultural més 

profunda i continuada de l'home amb el seu entorn. Així 

és com, el filòsof basc Xabier Zubiri defineix què és 

cultura: "saber veure-se-les amb la realitat". 

El dia 27 de març teníem previst un nou dinar-col·loqui. Malauradament la pandèmia del 

COVID-19 ens va trencar aquesta programació i la vàrem haver d’ajornar. A partir d’aquest 

moment els col·loquis els hem hagut de fer a través de webinars, perfectament coordinats des 

del Col·legi per na Núria Ibáñez, utilitzant la plataforma Zoom, i amb la participació molt activa 

d’en Xavier Ticó, vicepresident de la nostra Comissió. Això ens ha permès ampliar molt 

notòriament el nombre de participants que estava limitat en els dinars-col·loqui i alhora que 

molts hi han participat des d’indrets de fora de Barcelona, des de tota la geografia catalana. 

Així seguirem mentre no es controli de forma efectiva la pandèmia. Més endavant podríem 

alternar actes presencials amb els virtuals. 

El 15 de maig vàrem fer el primer d’aquests webinars amb la participació de la Dra. Núria 

Virgili, Cap de la Unitat de Nutrició i Dietètica de l’Hospital Universitari de Bellvitge de 

l’Hospitalet de Llobregat, sobre el tema “Assegurar una bona nutrició de les persones grans: 

un repte per a tots”. L’augment de l’esperança de vida comporta un envelliment de la població 

i un increment de la prevalença de malalties cròniques. En el procés d’envelliment es 

produeixen canvis en els anomenats compartiments corporals, alteracions sensorials, 

discapacitat funcional que, juntament amb l’aïllament social, predisposen a hàbits alimentaris 



inapropiats i/o desequilibris entre l’aportació de nutrients i les necessitats de l’individu. Això 

pot estar afavorit per les alteracions en la masticació i deglució, pèrdues del gust i olfacte, la 

polimedicació, a més de les limitacions en la mobilitat i augment 

de l’estada en residències o l’hospitalització. Per tot això, les 

persones grans és troben amb freqüència en situació o risc de  

desnutrició. Per aconseguir una òptima nutrició de la gent gran és 

fonamental l’atenció sanitària per tal de conèixer l’estat 

nutricional i detectar aquelles persones que es troben en situació o 

risc de desnutrició  per, quan calgui, posar en marxa estratègies 

destinades a contrarestar-la o evitar-la, recomanant  canvis en 

l’estil de vida i l’alimentació que incloguin modificacions de la 

textura i tipus d’aliments, forma de preparació més adequada o 

utilització de suplements nutricionals. 

El 19 de juny vàrem reconvertir en forma virtual el dinar-col·loqui que havíem previst fer de 

forma presencial el 27 de març. En Pere Castells ens va parlar de La Cuina del futur: recerca, 

economia i salut. La “nova cuina”, amb cuiners catalans de ressò internacional, s’ha fet 

utilitzant tècniques culinàries innovadores, una d’elles l’esferificació que va donar a conèixer la 

cuina d’El Bulli de Ferran Adrià. Determinades persones 

tenen dificultats de masticació, disfàgia (errada de canó) 

i/o malalties neuro-degeneratives. Això obliga a les 

anomenades dietes “toves”. En aquestes dietes, als 

aliments líquids o semi-sòlids se’ls afegeixen 

espessidors per aconseguir una textura adequada a les 

necessitats de cada persona, variable segons el grau 

d’espessiment. Aquesta necessitat resulta molt freqüent 

entre la gent d’edat avançada o amb malalties mentals. 

Si els aliments van a parar a la tràquea, en lloc de passar per l’esòfag, amb el temps provoquen 

pneumònies amb un elevat percentatge de mortalitat. S’ha vist que quasi un 50% dels malalts 

afectats greument pel COVI-19 han experimentat disfàgia durant l’hospitalització o després. 

 

El següent webinar el vàrem fer el 22 d’octubre 

amb la participació com a ponents d’en Xavier de 

Diego i na María José Alonso, farmacèutics experts 

en nutrició i plantes medicinals, que van dissertar 

sobre “Ingredients funcionals i plantes medicinals 

en relació a la salut: present i futur”. Van comentar 

la dimensió del mercat d'ingredients funcionals a 

Europa i què ens poden aportar els aliments 

funcionals, i especialment les plantes medicinals i els seus derivats, davant el ressorgiment de 

l'interès social per l'alimentació saludable originat per la pandèmia del COVID-19, així com 

aspectes pendents en la seva regulació europea que semblen reactivar-se en les noves 

circumstàncies derivades del Pacte Verd europeu i de la pandèmia. També van exposar: les 

particularitats que tenen els aliments funcionals i els complements alimentaris, els seus 



avantatges i límits, i la seva regulació europea; què hi ha de veritat i de mentida en les 

declaracions de propietats saludables que es fan d'aquest tipus d'aliments; i l'interès de les 

propietats saludables que ens poden aportar aquest tipus d'aliments i els límits legals de les 

declaracions de salut. 

Vàrem tancar el cicle amb la 5a conferència el 2 de desembre, amb 

la participació de la Dra. Victoria Pons sobre “Alimentació i exercici 

físic en temps de la COVID-19”. Ella ens va parlar de diversos temes 

que coneix molt bé com Cap del Departament de Fisiologia i Nutrició 

del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallés: 

l’adaptació fisiològica a l’exercici, la convivència del COVID amb els 

entrenaments, les estratègies nutricionals que poden millorar 

aquesta adaptació i el rendiment esportiu, l’abordatge de la 

recuperació, la suplementació nutricional, l’estrès oxidatiu, la 

immunitat i l’ exercici. 

Ja tenim programats per a l’any 2021 una sèrie de webinars Què 

mengem, que començaran a les 18 h: 

• 23 de febrer, Dra. Núria Vilarrasa, endocrinòloga de L’Hospital Universitari de Bellvitge, 

“Obesitat: estratègies i grans reptes en el seu tractament 

• 15 d’abril, Sandra Climent, membre de la nostra Comissió, “Fruits secs: per què hem 

d’incorporar-los a la nostra dieta? 

• 9 de juny, Anna Bach i Marta Ros, professores de Nutrició en la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC), “Alimentació Saludable i Sostenible. Quin rol hi tenen els insectes?” 

• A la tardor, en data a determinar, Joan Quiles, de la Secció d’Educació per a la Salut de 

la Direcció General de Salut Pública valenciana, “La participació como eix estratègic de 

la Nutrició Comunitària” 
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