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a política és la manera
de governar, d’entendre
la direcció dels afers pú-
blics. Són molts els àm-

bits de la política i un és el de
l’alimentació. Escollir què po-
sem al plat sol ser una qüestió
individual, però aquesta tria no
sempre pot ser lliure. Depèn,
entre altres coses, del que es té
a l’abast i dels recursos de què
es disposa, i aquí la política hi
influeix. En aquests temps de
crisi econòmica, calen accions
que contribueixin a millorar
l’alimentació dels econòmica-
ment més febles, perquè la
manca de recursos comporta
menjar menys o pitjor, i una ali-
mentació més barata, si no es
disposa de prou informació, pot
no ser la més saludable, i això
comporta el risc d’originar pro-
blemes de salut a mitjà o a llarg
termini.
 
PER AIXÒ L’ADMINISTRACIÓ pú-
blica inclou polítiques alimentà-
ries. Un dels departaments de la
Generalitat de Catalunya és,
precisament, el d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural. Vinculada a
aquest departament hi ha la
Fundació del Món Rural, ubica-
da a Lleida, zona important de
producció animal i vegetal.
Aquesta fundació és un “aliat in-
dependent del govern de la Ge-
neralitat”, que té com a missió
promoure el coneixement de la
realitat del món rural català,
productor d’aliments, estratè-
gic per al desenvolupament sos-
tenible del país, i no sempre
prou tingut en compte per la
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ciutadania. Entre les funcions
de la fundació hi ha la promoció
d’estudis. El 19 de març passat,
a la Fira de Mollerussa, es va
presentar l’informe Present i

futur de l’alimentació a Catalu-
nya, que el departament es-
mentat, mitjançant la Fundació
del Món Rural, va encarregar a
l’Institut de Recerca en Nutrició

i Seguretat Alimentària de la
Universitat de Barcelona, que
té la seu al Campus de l’Alimen-
tació de Torribera. El treball ha
estat fet per Joan Bosch, Mari-
luz Latorre, Teresa Veciana, M.
Carmen Vidal i Abel Mariné, in-
vestigadors i professors del
campus, amb l’eficaç coordina-
ció tècnica de Meritxell Serret,
de la Fundació del Món Rural.
 
L’OBJECTIU PRINCIPAL d’aquest
estudi, tenint en compte quines
són les tendències actuals en
tots els elements i indicadors
que hi influeixen, i quina és
l’evolució prevista, és plantejar
escenaris futurs sobre l’alimen-
tació a Catalunya per proposar
millores en la dieta i la cultura
alimentària de la població, i per
formular recomanacions i pro-
postes als diferents agents que
hi poden incidir.

A PARTIR D’ESTUDIS i dades dis-
ponibles d’organismes públics i
privats, s’ha pogut considerar
l’evolució del consum i de la pro-
ducció d’aliments a Catalunya
aquests darrers anys. Òbvia-
ment no s’ha partit de zero. Pel
que fa a l’estat de l’alimentació
de la població catalana, hi ha les
enquestes dirigides pel profes-
sor Lluís Serra, promogudes pel
Departament de Salut de la Ge-
neralitat, que també té les seves
polítiques nutricionals i de se-
guretat alimentària. Dutes a
terme fa uns anys, les dades re-
sultants d’aquestes enquestes
són força concordants amb les
més recents que hem obtingut a
partir de les estadístiques de

consum d’aliments, la qual cosa
ens ha permès fer una valoració
de l’evolució del que mengem a
Catalunya i del que convindria
modificar.

A L’ESTUDI S’ESTABLEIXEN tres
grups d’aliments: aquells el con-
sum dels quals és correcte;
aquells el consum dels quals
hauríem d’incrementar, i els
que hauríem de consumir amb
moderació o, fins i tot, de mane-
ra més restrictiva. Així, s’arriba
a les conclusions següents: hem
de menjar més llegums, fruita
seca i peix blau, i fer-nos passar
la set fonamentalment amb ai-
gua. Convé incrementar el con-
sum de fruita i hortalisses fres-
ques, i fins i tot d’ous i llet (si cal,
semidescremada) i de produc-
tes de quarta gamma, que són
les verdures i hortalisses refri-
gerades, ja preparades i envasa-
des, si no assolim un consum
adient amb les fresques. És con-
venient mantenir els nivells de
consum d’oli d’oliva, arròs, pas-
ta, patates, derivats lactis, carn
d’aviram, conill, porcí, oví i ca-
brum i, amb una certa tendèn-
cia a l’alça, el de pa i peix blanc.
En canvi, convé racionalitzar,
buscant més la qualitat que la
quantitat, les carns roges de bo-
ví i els embotits, els plats prepa-
rats, les begudes refrescants i
les begudes alcohòliques.
Aquestes recomanacions deri-
ven de dades de mitjana de con-
sum i cal matisar-les, però mar-
quen els trets que hauríem de
tenir en compte amb caràcter
general, si la població catalana
es vol alimentar correctament.

L’alimentació a Catalunya

HEM DE MENJAR MÉS LLEGUMS,
FRUITA SECA I PEIX BLAU, I FER-NOS
PASSAR LA SET AMB AIGUA

JOAN CASALS

Professor emèrit de nutrició i bromatologia.
Facultat de Farmàcia. Campus de l’Alimentació.
UB

Abel Mariné

Convé racionalitzar, buscant més
la qualitat que la quantitat, les carns
roges de boví i els embotits, els plats
preparats, les begudes refrescants
i les begudes alcohòliques

Des de sempre els periodis-
tes hem hagut de traslladar
males notícies. En una oca-
sió una editora nord- ame-
ricana va dir que una notí-
cia era quelcom que feia
“emprenyar” i quan no mo-
lestava ningú era simple
publicitat. Una afirmació
que sovint és certa tot i que
no cal estar-hi d’acord.

Allò que és cert és que
darrerament s’incremen-
ten les males notícies.
Sense anar gaire enllà,
hem vist aquesta setmana
l’assetjament de la Panto-
ja, el tancament del con-
solat de Boston en un dia
de gran moguda. Val a dir
que el ministre Margallo
va actuar ràpidament
amb la destitució del seu
representant malgrat que
no l’hagi pogut acomiadar
del tot de la carrera diplo-
màtica. Són sempre males

notícies les insistents apa-
ricions de novetats d’Ur-
dangarin, Bárcenas, les
catalanes sobre Oriol Pu-
jol... Les que no acaben
d’arribar sobre el Palau de
la Música. Les prediccions
del Fons Monetari Inter-
nacional, en què la institu-
ció cada dia veu molt com-
plicat el futur econòmic
de l’Estat i demana que es
facin més retallades tot i
la recessió. És a dir, un cú-
mul de males notícies que
provenen de nord enllà i

algunes del sud que les
fem nostres i creen un
fort malestar generalitzat
acompanyat de pànic i
d’incerteses sobre el futur.

Aprofitant els mals
vents, és una llàstima que
a Catalunya no s’hagi ins-
tal·lat un millor ambient.
Aprofitant que són moltes
les persones que volen
crear un estat propi, hau-
ria d’haver-hi sensacions
polítiques més positives.

És difícil entendre que
ara mateix hi hagi una di-

visió al govern sobre com
cal abordar la consulta. És
a dir, tots els consellers
del govern estan d’acord a
celebrar una consulta so-
bre el futur de la relació
entre Catalunya i Espa-
nya, però discrepen sobre
com i quan. És possible
que sigui una discrepàn-
cia passatgera, encara que
tot indica que no hi ha cap
“teatralització” com ha
passat altres vegades. Des
d’ara s’han fet públics els
diferents nivells d’estat

d’opinió i de confiança so-
bre una futura indepen-
dència a Catalunya que hi
ha dins del govern català.
És possible que al llarg
d’aquest cap de setmana
hi hagi un tancament de
files del president de la
Generalitat, Artur Mas,
que serviria des de la po-
lítica per animar la par-
ròquia i tornar al camí de
no-retorn que es va
anunciar fa temps. Fins
aleshores quedarà el
dubte dels proclius i no
proclius del govern a la
independència de Cata-
lunya... Quin país, quin
paisatge, quin paisanat-
ge, va dir Unamuno en
castellà...

Males notícies...
Lluís
Falgàs
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