
Què mengem? 2022: Col·loquis sobre temes d’alimentació

Els membres de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de
Catalunya estem convençuts 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.

Des de l’octubre del 2018 fins ara n’hem fet 20 jornades Què mengem?

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. No obstant, un cop controlada la pandèmia, hem decidit per a l’any
2023 tornar als actes presencials de dinar-col·loqui amb la possibilitat de poder visionar la
filmació en directe o amb posteritat.

Així en la resta de l’any 2020 vàrem fer quatre webinars, en total en varen ser cinc jornades
Què mengem?, i l’any 2021 en vàrem fer quatre.

Pel que fa a l’any 2022, hem fet 5 webinars, amb aquestes inscripcions i visionats posteriors:

Data “Què mengem?” Ponents Inscrits Visualització you tube

22/02/2022 Laura Raya González 75 66

5/05/2022 Ana Palencia 26 44

9/06/2022 Muntsa (Montserrat) Dachs 33 41

16/11/2022 Montserrat Rivero Urgell 60 8

El primer d’aquests webinars va tenir la participació de la Laura
Raya, dietista-nutricionista, membre del Col·legi de Dietistes i
Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT). Ella és coautora en la
Guia de Bones Pràctiques de Manipulació d’Aliments en la
Donació d’excedents Alimentaris realitzada entre el Departament
d’Hoteleria de l’Hospital Germans Trias i Pujol i Càtering Arcasa.
Durant la conferència la Laura ens va comentar el projecte que



porten a terme a l’Hospital Germans Trias sobre l’estratègia de les 3R (reduir, reutilitzar i
reciclar) en prevenció de residus i ens va comentar les accions que hi han dut a terme, les
mesures correctores empreses i els resultats obtinguts entorn la sostenibilitat i el
malbaratament alimentari.

https://youtu.be/q_kL43pyRdw

El segon Webinar va tenir com conferenciant Ana
Palencia, Llicenciada en Ciències Químiques, especialitat
Bioquímica. Programa Doctorat DEA en Nutrició i
Metabolisme. Directora de Comunicació Corporativa i
Sostenibilitat a Unilever Espanya. L’Ana ens va parlar de
com Unilever té integrada l'estratègia de sostenibilitat
en el negoci des dels seus propis orígens i ens va donar

els exemples de de SOY FRIGO i HELLMANN'S perquè veiéssim com les marques articulen els
compromisos de sostenibilitat que la companyia té a través del propòsit de les marques. Ens va
dir que les companyies han d'exercir l’activitat empresarial d'una manera més responsable
amb el medi ambient i la societat, integrant la sostenibilitat als valors de l'empresa, i han de
demostrar què estan fent per convertir aquest món en un lloc millor. Per això s'han d'assumir
els objectius que demana la societat per evitar els pitjors escenaris de futur abans que no sigui
massa tard.

https://youtu.be/mm0hFRh3mbU

Abans del parèntesi estival vàrem tenir com ponent Muntsa
(Montserrat) Dachs, Directora d'Estratègia i Innovació durant
26 anys a l'agència de comunicació VMLYR i ara assessora
d’estratègia d’empreses multinacionals. La seva conferència
“El Veganisme: s’acosta un tsunami?” va posar el focus en la
incidència que el Veganisme pot tenir en la nostra cultura
alimentària, la manera en què ens mostrem als altres, i en
l'impacte que podria tenir en el territori i l'economia de
Catalunya. Va afirmar que vivim un moment de canvis

trepidants a tots nivells, i es reflecteix en commengem. Per primera vegada a la història, una
part de la població defineix la seva identitat per "com menja". Sí, estem parlant dels Vegans,
una ideologia alimentària que té conseqüències en el nostre comerç, i també en l'economia.

https://www.youtube.com/watch?v=zv0biFKiMAU

https://youtu.be/q_kL43pyRdw
https://youtu.be/mm0hFRh3mbU
https://www.youtube.com/watch?v=zv0biFKiMAU


Vàrem tancar l’any amb una conferència deMontserrat Rivero,
doctora en Farmàcia. Consellera independent, Presidenta de
l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació.(ACCA), Acadèmica
de Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC) i de l'Acadèmia
Iberoamericana de Farmacia. El títol de la seva ponència va ser ''Què
puc fer jo per millorar la meva salut i la del planeta respecte a
l'alimentació?. Alguns reptes”. En concret ens va transmetre 7
reptes molt importants:

 Influència dels gens en l’alimentació i la salut
 Microbioma, probiòtics i salut
 Crononutrició i salut
 Matèria “fosca” dels aliments

 Perills en el consum d’aliments
 Aliments i sostenibilitat en aquest segle
 Comunicació, educació i mites alimentaris

https://youtu.be/SuSi1_ZZa6E

Ja tenim aparaulats per a l’any 2023 els primers conferenciants per als dinars-col·loquis Què
mengem?. Us anirem comunicant els noms dels conferenciants, els temes i les dates.

Antoni Garcia Gabarra
Membre de la Comissió d’Economia Agroalimentària (responsable de l’àrea Qualitat i
Seguretat Alimentària). Coordinador dels col·loquis “Què mengem?”.

https://youtu.be/SuSi1_ZZa6E

