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Orígens del coneixement: la fam
Laboratori Municipal de Barcelona (1886)
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Recol·lecció

Importància del sector agroalimentari

Catalunya te la capacitat productiva suficient per oferir aliments de qualitat en
quantitats importants per abastir bona part del mercat català.

La producció agrícola, ramadera i pesquera de Catalunya és molt important des
d’un punt de vista:
• Productiu (Tones produïdes)
• Econòmic (Vendes)
• Social (Persones ocupades)
Catalunya és una de les regions amb més indústria alimentària d’Europa.

Importància del sector agroalimentari
Producció agrícola
• Catalunya per raons climatològiques, geogràfiques i socioculturals disposa d’una
gran diversitat agrícola, que contrasta amb gran part de la resta del territori
europeu, on l’especialització de conreus és l’única alternativa agrària rendible per
a moltes explotacions.
•

“Costa més fer un pagès que un sant”

Producció ramadera

Número d’animals

Tones de carn produïdes

Importància del sector agroalimentari
Producció pesquera
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Evolució del sector agroalimentari
Produccions amb una
tendència creixent
Ordi

Produccions amb una evolució
estabilitzada
Arròs

Produccions amb una
tendència decreixent
Ous (La batalla de l’ou)

Blat

Blat de moro

Pesca

Oliva (oli)

Fruita fresca

Lleguminoses

Vinya/raïm

Cítrics

Fruita seca

Porcí

Carn d’aviram

Hortalisses i tubercles

Indústria de la carn

Llet

(horts urbans)

Indústria del peix

Indústria làctia i de derivats

Aliments de IV gamma

Indústria del vi i del cava

Carn de boví, oví-cabrum i
conill
Indústria de conserves de
fruites i hortalisses

Indústria del pa i brioixeria
Indústria de l’aigua i begudes
refrescants

Importància del sector agroalimentari
Indústria agroalimentària
Mou més de 20.000 milions d’euros (16% del valor total de la producció́
industrial catalana) i ocupa més de 75.000 persones.
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Importància i capacitat del sector
agroalimentari
Distribució percentual del les vendes de les indústries alimentàries a Catalunya.
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Una altra aposta pel producte de proximitat, no estrictament rural, és la del Parc Agrari
Llobregat, que forma part de la Xarxa d’Espais Naturals protegits dependents de la Dipu
Barcelona. A més dels ambients naturals que comprèn, els camps de conreu d’hortalisses
poden ser una eina, no només de producció, sinó de sensibilització i difusió de con
agroalimentari, proper a la gran ciutat, que contribueixi, com ja fa, al coneixement i
d’aliments de proximitat complementaris dels de muntanya abans esmentats. Cal tenir pre
el Delta del Llobregat és un sol agrícola molt productiu.

Paper dels productors per millorar
l’alimentació

Tot plegat va més enllà de la temàtica pròpiament agroalimentària, per convertir-se en es
de desenvolupament territorial, de caràcter integral i multisectorial.

Aliments de proximitat

Una via excel·lent de promoure i difondre els aliments de proximitat és a través dels me
restaurants de la zona. En aquest sentit cal destacar que hi ha nombrosos exemples de pro
desenvolupament local que amb una perspectiva integradora lliguen les produccions loca
transformació, restauració, comerç local i turisme. Seria molt interessant que s’increm
nombre de projectes d’aquest tipus.

La seva promoció és beneficiosa per productors (agricultors, ramaders, pescadors, artesans i
industrials) i pels consumidors.
2.2. Aliments amb denominacions de qualitat específiques
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Aliments de denominacions de qualitat

2.3. Aliments ecològics, orgànics o biològics.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya disposa d'una política i un Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques,
orientat a fomentar la producció i el consum dels aliments ecològics, biològics o orgànics. És una
política adient, ja que un dels camins de futur de la nostra agricultura rau en les produccions de
proximitat i de qualitat ecològica i no pas només en l’agricultura intensiva.

Paper dels productors per millorar
l’alimentació
Aliments de ecològics, orgànics o biològics

La qüestió a precisar és quines són les veritables característiques d'aquests aliments, i fins a quin
punt són, o no, millors que els convencionals, sense caure en falsos maniqueismes deguts a certes
tendències a considerar que aquests són aliments veritablement sans i els altres no. La Generalitat
s’ocupa de tots els agricultors i ramaders de Catalunya, i de la qualitat dels seus productes, no
només dels que produeixen aliments ecològics. S'han de comparar aliments convencionals de bona
qualitat, per exemple fruita de temporada, no “de cambra”, amb els ecològics, i no comparar
productes convencionals mediocres amb els millors dels ecològics. Si es fa així, no hi ha gaires
diferències d’aroma, gust i composició. Per altra banda la fruita de cambra té un valor nutritiu
correcte i ens permet poder-ne menjar tot l’any a uns preus raonables. No hi ha gaires estudis
rigorosos que comparin el valor nutritiu d’aliments convencionals i ecològics i les dades no són
unànimes. Alguns estudis conclouen que no hi ha evidències que els aliments ecològics i els
convencionals difereixin en la concentració de nutrients, i altres indiquen que els aliments ecològics
tenen un contingut de nutrients i d’antioxidants una mica més elevat que els convencionals. Les
dades nutricionals depenen també de les condicions dels productes, siguin ecològics o no. Per
exemple, el contingut en vitamina C d’un aliment és un indicatiu del seu valor nutritiu, de la frescor
i estat de conservació del producte. Però la vitamina C és inestable i el seu contingut depèn del grau
de maduració del vegetal, de les condicions d’emmagatzematge i altres variables (tractament
tecnològic, cuinat), que afecten tant als productes convencionals com als ecològics.

Un dels camins de futur de la nostra agriculturaEn rau
les
produccions
de
i
definitiva,en
com que
els productes
ecològics s’obtenen
sense proximitat
forçar les tècniques de producció
i se
solen consumir en saó, en general el seu valor nutritiu és alt i el gust bo. Pel que fa a la seguretat, els
ecològics solen tenir uns nivells més baixos de nitrats, la qual cosa és beneficiosa. El
ecològiques i no només en l’agricultura intensiva. aliments
mateix es pot dir respecte al contingut baix o nul de pesticides dels productes ecològics, en el ben

entès que si els continguts de residus de pesticides dels aliments convencionals estan per sota del
màxim permès també són segurs, i així sol ser. Per altra banda, a vegades s’han trobat pesticides en
productes del mercat qualificats com ecològics (el risc de fallada o de frau és possible en totes les
formes de producció d’aliments). Cal considerar que s’ha assenyalat un risc més gran de
contaminacions microbianes i per fongs en aliments ecològics, en no emprar agents conservadors,
practicar tecnologies més suaus i utilitzar adobs orgànics.

La qüestió a precisar és quines són les veritables característiques d'aquests aliments, i fins a
quin punt són, o no, millors que els convencionals. S'han de comparar amb aliments
Un altre argument que s’esgrimeix en favor dels aliments ecològics és que no tenen additius. La
convencionals de bona qualitat i no comparar productes
convencionals mediocres amb els
seguretat dels additius alimentaris està molt estudiada i s’utilitzen amb criteris restrictius, per tant
la seva presència en un aliment en quantitats autoritzades no comporta cap risc. A més, s’ha de
millors dels ecològics. Si es fa així, no hi ha gaires diferències
d’aroma,
i composició.
tenir en compte que
les normes de lagust
Unió Europea
permeten un cert ús d'additius, molt controlat,
en aliments ecològics (com sulfits en alguns vins, per
exemple). No és cap crítica a aquest tipus d'aliments,
però sí una prova que fins i tot la producció
ecològica requereix, a vegades, de suports
tecnològics convencionals. El mateix passa amb els
nitrats i nitrits dels embotits: la reglamentació de la
Unió Europea sobre producció agrícola ecològica en
permet un ús limitat, perquè si no és molt difícil
obtenir certs embotits amb la deguda garantia de
seguretat. Cal considerar la relació risc/benefici,
tenint sempre present la salut per sobre de tot.

El consum dels productes ecològics és una opció raonable a promoure, però
no és a l’abast de tothom i el conjunt de la terra no ho podria sostenir amb
caràcter general.
Producció integrada / Producció convencional

Cal promocionar els aliments ecològics per les seves virtuts organolèptiques i de
sostenibilitat, sense detriment de la imatge dels productes ordinaris “corrents”
correctament produïts.
72

Present i futur de l’alimentació a Catalunya. Estudi prospectiu

Paper dels productors per millorar
l’alimentació
Aliments elaborats per la indústria
Fast food o alimentació ràpida
Aliments de producció biotecnològica o transgènics
Aliments i intoleràncies alimentàries

Caducitat / Consum preferent
dels aliments i malbaratament

Paper dels productors per millorar
l’alimentació

Font: Estratègies de creixement a la indústria alimentària de Catalunya: productes gourmet i servei al canal foodservice

Paper de l’administració per millorar
l’alimentació
Administracions amb implicacions en l’alimentació que han d’anar coordinades:
• Sanitat
• Agricultura

• Indústria
• Ensenyament i recerca

Les administracions poden condicionar tant la producció com el consum d’aliments
promovent les tendències que es considerin beneficioses.
• Limitar / dificultar el consum de determinats aliments a escoles i centres públics
• Gravar amb impostos el consum de determinats aliments
• IVA reduït als aliments dels que interessa incrementar-ne el consum
Fomentar la recerca agroalimentària i nutricional.

Activitats d’informació i paper dels
mitjans de comunicació per millorar
l’alimentació
És fonamental que els consumidors coneguin bé els aliments i el seu valor nutritiu,
especialment durant la infància i la joventut.
La informació ha de ser de qualitat amb professionals experts que contribueixin a
difondre coneixements de nutrició i salut, així com generar interès per l’alimentació i
els aliments.

Paper de la publicitat i importància de l’estratègia NAOS i del codi PAOS
d’autoregulaió de la publicitat d’aliments dirigida a menors subscrit per AESAN i
Indústria alimentària.
A Catalunya el PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut Mitjançant l’Activitat
Física i l’Alimentació Saludable) del departament de Salut.

Técnicas de mercadotecnia
(Conjunto de recomendaciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no
alcohòlicas dirigiga a los niños /OMS, 2010)
Las revisiones sistemáticas muestran que, a pesar de que la televisión sigue siendo un
medio importante,
gradualmente se ha venido complementando con una combinación cada vez más
polifacética de mensajes publicitarios que se centran en la identificación de una
marca y el establecimiento de relaciones con los consumidores.
Este amplio abanico de técnicas de mercadotecnia incluye:
publicidad;
patrocinios;
anuncios de los productos
promoción por distintos medios valiéndose de personas famosas, mascotas u otros
personajes querepresentan una marca y son populares entre los niños;
sitios web;
envasado, rotulado y anuncios desplegados en los puntos de venta;
mensajes de correo electrónico y de texto por el teléfono celular;
actividades filantrópicas vinculadas con oportunidades para promover una marca;
las llamadas «técnicas virales»; y
propagación de boca en boca.

L’any 2002, la Food Standards Agency del Regne Unit va fer públics
els criteris per a l’ús dels següents termes equívocs en l’etiquetatge
d’aliments:
fresc,
natural,
pur,
tradicional,
original,
autèntic,
casolà, i
de granja.

Bo, bonic i barat
vs
Sa, segur i saludable

• Nutrició suficient / Nutrició òptima

Prevenció: aconseguir canvis
efectius de l’estil de vida

Jaume Serra

Que els teus aliments siguin la teva
medicina i els medicaments el teu
aliment
Hipòcrates

Les dues paraules més boniques que es
poden dir no son “t’estimo”, sinó “és
benigne”
Woody Allen
Als setanta, tots volíem ser lliures; als
vuitanta, ser rics, i als noranta, estar
sans.
Ang Lee
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Cereals d’esmorzar, llet,
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Reducció de riscos
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bifidogènica),
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especial)
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Manteniment de la salut
Prevenció de malalties
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Productes (dragees,
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antioxidants, àcids
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Sí
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farmacèutiques amb
dosis farmacològicament
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Adaptat de Rivero Urgell (2000) Farmacéuticos, Maig:
42-43

Al·legacions EFSA / UE

•
•
•
•
•
•
•

Nutricionals
de Propietats saludables reconegudes
de Propietats saludables basades en noves dades científiques
Mèdiques
de “Reducció” d’un factor de risc de malaltia
destinades a la Salut infantil
sobre Begudes alcohòliques

EL MITE DE LA DIETA NATURAL
•
•

•
•
•
•

Dificultat d’establir una definició de “natural”.
Humpty Dumpty (Lewis Carrol): Quan jo faig servir una paraula significa
justament allò que jo vull que signifiqui, ni més ni menys (A través del
mirall)
Els exemples de la llet de vaca o els ous com a “naturals” per la vedella o
l’embrió del pollet, no per la persona
Natural o biològic no és sinònim de bo i artificial, químic o sintètic no és
sinònim de dolent.
Les civilitzacions i les tecnologies han modificat les plantes i els animals
que espontàniament proporciona la naturalesa.
Les diferències d’una vitamina d’un aliment i la sintètica radiquen en la
“matriu” no en la vitamina pròpiament dita.

Arguments per explicar el rebuig
dels consumidors als additius i a la Tecnologia Alimentària
El consumidor mitjà entén només de forma limitada el terme
“químic”. Les campanyes a favor dels “aliments naturals, biològics,
ecològics o orgànics” indueixen la creença inexacta de que els
“aliments industrials” incorporen compostos químics i els naturals no.

La por al càncer: al tractar-se d’una malaltia d’etiología poc coneguda,
qualsevol substància pot ser sospitosa de provocar-la.

Una certa nostàlgia de la “vida senzilla” y un rebuig selectiu
d’algunes de las conseqüències del progrés i dels avenços
tecnològics

Jaume Serra

PAAS: enfoc multisectorial

¡Servicio de utilidad publica!
LLAMADA DE ATENCION
¿Sabes que la leche en cartón que no se vende dentro del plazo de
caducidad regresa a la fábrica para ser re-pasteurizada y
vuelve al supermercado de nuevo?...
Increíble ¿verdad?
Pues la Ley permite a las Centrales Lecheras repetir este ciclo
hasta 5 veces, lo que termina dejando la leche casi sin sabor
y con una significativa reducción de su calidad
y valor nutricional…
Cuando la leche llega al supermercado para la venta
al consumidor final, el cartón debe exhibir
un pequeño número que está marcado
en su parte inferior.

Ese número varía del 1 al 5.
Lo mas que se debe tolerar es comprar leche hasta el número 3, es
decir, leche que ha sido re-pasteurizada 2 veces, recomendándose
no comprar cartones de leche cuyo número
sea 4 o 5 ya que ello significa que la calidad de la lecha estará
degradada.
Si compras una caja cerrada, basta verificar el número de la caja
ya que todos los cartones en su interior tendrán la misma
numeración.
Por ejemplo, si un cartón tiene el número 1, significa que es la
primera vez que sale de la fábrica y llega al supermercado para su
venta, pero si tiene el número 4, significa que caducó 3 veces…
y que fue re-pasteurizada 3 veces volviendo al supermercado para
tratar de ser vendida y así sucesivamente...

Así es que, ya sabes, cuando compres leche, mira el fondo del cartón
y no compres cajas que tengan los números 4 o 5, y para los mas
escrupulosos, ni siquiera el 3.
Abajo, puedes observar un ejemplo y ver el número en cuestión.
Ir al super, tomar una caja de leche y comprobar el número,
dudo que encuentren el 1 o el 2.

¡¡¡SI TIENES CONCIENCIA CIUDADANA, DIVULGA ESTE MENSAJE!!!

Algunes dades científiques històriques 1
-

2009 Tapia / Diez, Proceedings of the National Academy of
Sciences: “Vida i mort durant la Gran Depressió”
Dècada dels 1930 (El raïm de l’ira, John Steinbeck / John Ford)
La salut de la població no va disminuir sinó que va millorar
La mortalitat va baixar en gairebé tots els grups de població i es
va incrementar, en canvi, els anys de creixement econòmic.
Excepció molt significativa: Augment dels suïcidis
La salut de les població tendeix a evolucionar millor durant les
recessions que en els períodes d’expansió econòmica
Convé recordar que la salut no es redueix a absència de malaltia
(Metges i Biòlegs de Llengua catalana, 1976: manera de viure
autònoma, solidària i joiosa)

Algunes dades científiques històriques 2
El racionament al Regne Unit durant la Segona Guerra
mundial:
-

Alimentació no baixa en calories, però amb pocs greixos, sucres i
dolços
- Amb carn, llet, ous i peix i derivats en quantitats moderades però
suficients
- Amb pa integral (pa negre), patates, fruita i verdura.
La població amb menys recursos va millorar la seva dieta i els que
tenien diners i menjaven “massa bé” també, per força. Mai els
britànics han tingut tan bona salut
- 1989 un programa de la BBC mostra que els que seguien
aquesta dieta de racionament durant 6 setmanes perdien pes i
els baixava el nivell de colesterol.

- Catalunya 1937 (La batalla de l’ou)
- No va ser el mateix a l’Estat espanyol /1936-39) (Madrid,
Grande Covian)

Perich (anys90)

• Abans em deien que el peix blau era dolent per al fetge i ara em
diuen que va bé pel cor
• Abans em deien que l’oli d’oliva no tenia valor i ara em diuen que es
el millor
• Abans em deien que la pasta engreixava i ara fins i tot en poden
menjar els diabètics
• Vist això: Vostès creuen que haig de deixar de fumar?
• Ètica i prudència en la comunicació i divulgació científica

