
Què mengem? 2021: 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 col·loquis 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. 

Vàrem començar a la tardor del 2018 amb dos dinars-col·loqui, i vam continuar l’any 2019 amb 

cinc dinars col·loqui. L’any següent només en van poder fer un en aquest format. La pandèmia 

que s’inicià a partir de març de 2020 ens ho va impedir. 

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. 

Així en la resta de l’any 2020 vàrem fer quatre webinars i l’any 2021 n’he fet altres quatre. 

Pel que fa a l’any 2021, hem tingut aquestes inscripcions i visionats posteriors: 

Data “Què mengem?” Ponents Inscrits Visualització you tube 

23/02/2021 Núria Vilarrasa 56 90 

15/04/2021 Sandra Climent 53 94 

9/06/2021 Anna Bach i Marta Ros 45 25 

11/12/2021 Adriana Gàlvez i Fabiola Juárez 44 54 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=zTheazfDDbc 

El primer d’aquests webinars va tenir la participació de la Dra. Núria Vilarrasa, Facultatiu 

especialista en Endocrinologia i Nutrició a l´Hospital Universitari de Bellvitge-IDIBELL, sobre el 

tema “Obesitat: estratègies i grans reptes en el seu tractament”. L'obesitat és una malaltia 

crònica amb tendència epidèmica en el món occidental i s'ha convertit en un dels reptes més 

https://www.youtube.com/watch?v=zTheazfDDbc


difícils en salut pública, no tan sols en països desenvolupats, sinó també en països en vies de 

desenvolupament. A Catalunya, la prevalença de sobrepès és del 33% i la d'obesitat del 15% en 

població adulta de 18 a 74 anys, en total un 48% té excés de pes. L'obesitat comporta un major 

risc de desenvolupar diabetis mellitus tipus 2, malalties cardiovasculars, diverses formes de 

càncer, osteoartritis i altres problemes de salut. L'etiologia de l'obesitat és complexa i 

multifactorial. A nivell simplista, aquesta malaltia és el resultat d'un desequilibri entre la 

ingesta i la despesa energètica. Però sabem que existeixen interaccions entre factors biològics 

(inclosos els genètics, epigenètics i microbiota), comportamentals, socials i ambientals (inclòs 

l'estrès crònic) que influencien en la regulació de l'equilibri energètic, la ingesta i 

l'emmagatzematge del greix corporal. En la xerrada es van revisar els reptes actuals en el 

maneig d'aquesta malaltia i les seves possibilitats terapèutiques presents i futures, mitjançant 

un equip multidisciplinari format per diferents professionals capacitats per abordar els 

diferents trastorns relacionats. 

  https://www.youtube.com/watch?v=l96c_25wBqw 

En el segon Webinar la coordinadora tècnica de la nostra Comissió, Sandra Climent, 

Economista, MBA en Comerç Internacional i responsable Internacional a Crisolar, ens va parlar 

sobre “Fruits secs: per què hem d'incorporar-los a la nostra dieta?”. Amb la publicació de 

l'estudi PREDIMED es va confirmar la importància del seguiment d'una dieta equilibrada i 

saludable, basada en la ingesta de proteïna vegetal per sobre de l'animal; l'anomenada Dieta 

Mediterrània que conté, entre d'altres aliments, Fruits Secs. Va ser en aquest grup d'aliments 

on es va centrar la ponència i en l'estudi dels principals fruits secs a nivell mundial: ametlla, 

avellana, nous, festucs i pinyons. Va mostrar quins són els principals països productors a nivell 

mundial, amb dades de producció, exportacions, consums, etc. Va parlar de les diferències 

entre Fruits Secs nacionals i d'importació, així com dels valors nutricionals i de la importància 

en la nostra salut. També va presentar un estudi de l'impacte que ha tingut la COVID.19 en el 

consum dels fruits secs a nivell domèstic. 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=gTSKhsxBY0A 

https://www.youtube.com/watch?v=l96c_25wBqw
https://www.youtube.com/watch?v=gTSKhsxBY0A


Abans del parèntesi estival vàrem tenir dues ponents sobre un tema present però sobretot de 

futur. Anna Bach i Marta Ros, la primera farmacèutica, Msc i phD en Salut Pública Nutricional i 

la segona Dietista i Tecnòloga dels Aliments, van dissertar sobre “Alimentació saludable i 

sostenible. Quin rol hi tenen els insectes?”. Alimentar 7.700 milions de persones a tot el món 

segons l'actual consum model té un impacte important sobre el medi ambient, ja que els 

sistemes alimentaris produeixen un 20-33% de les emissions totals de gasos d'efecte 

hivernacle, usen un 68% del consum total d'aigua a nivell mundial i tenen un paper important 

en altres causes de degradació ambiental, com ara la conversió de terres, la desforestació i la 

pèrdua de biodiversitat (FAO i OMS, 2019). En aquest sentit, el sistema alimentari té un paper 

central directament relacionat amb la salut humana i els límits naturals del planeta Terra i els 

seus recursos. Els insectes es presenten com una alternativa a la ramaderia convencional, 

contribuint de manera positiva en el medi ambient, als ecosistemes i suposen una de les àrees 

claus dels horitzons Europeus. 

Foto de les dues ponents, Adriana i Fabiola  https://www.youtube.com/watch?v=usSuw7oJsdU 

Vàrem tancar l’any amb una conferència de dues investigadores de la Fundació Alícia, Adriana 

Gàlvez i Fabiola Juárez, Graduada en Biologia per la UAB i Enginyera en Indústria Alimentària 

per la UPC, respectivament, ens varen explica en que consisteix “L'índex Alícia. Com el nostre 

laboratori gastronòmic treballa perquè tothom mengi millor”.  La Fundació Alícia (Alí-Cia, 

Alimentació i Ciència) és un centre de recerca en cuina on hi treballen professionals de 

diferents àmbits de l'alimentació amb un objectiu clar: què tothom mengi millor. L´Índex Alícia, 

és precisament l'eina d'innovació que els permet vetllar, per assegurar i assolir l'objectiu de la 

seva recerca, en qualsevol tipus de projectes, mesurant, valorant i quantificant el significat de 

menjar millor i garantint una visió global i holística de l'alimentació. Ens van parlar sobre què 

entenen a Alícia per innovació en alimentació personalitzada, com la duen a la pràctica i l'eina i 

el mètode que fan servir, mitjançant diversos exemples de projecte del seu laboratori 

gastronòmic. 

Ja tenim programats per a l’any 2022 els primers webinars Què mengem, que començaran a 

les 18 h. Giraran en torn a la sostenibilitat i que cobriran tot el circuit de la cadena alimentària: 

• 22 de febrer, Laura Raya, responsable d’ARCASA grup, “El paper de l’hospital en 

l’educació alimentària en sostenibilitat” 

• Finals d’abril, un expert de Nestlé es parlarà sobre la innovació alimentària en pro de la 

sostenibilitat 

• A mitjans de juny, Muntsa Dachs, Directora d’Estratègia i Innovació de WMLY&R, “El 

rol de les marques en la sostenibilitat” 

Antoni Garcia Gabarra 
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