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RESOLUCIÓ DEL COMITÈ NÚM. 2
“Viure i menjar sa, però com?”
Els aliments orgànics estan de moda. Però què vol dir això? Estem millor si no mengem
carn o productes d’origen animal? Els aliments transgènics són perillosos per a la
nostra salut? Hi ha risc de patir conseqüències a llarg termini? Com podem estar segurs
del que és realment saludable i del que no ho és?
Proposat per:

Sofia Shulgina (CCE Montessori Palau), Pau Gómez Puig (CCE
Montessori Palau), Gerard Sala Mayench (Col·legi Sant Marc de
Sarrià), Ainoa Barrios Martín (Col·legi Sant Pau Apòstol), Carla
Morera Lizano (Col·legi Sant Pau Apòstol), Mireia Postiguillo Ràfols
(Escola Llor), Aina Clapes Lage (Escola Virolai), Mireia ESpuñes
(Escola Virolai), Júlia Bosch Majó (FEDAC Sant
Capdevila
Narcís), Katerin Briigit Zevallos Culquitante (Fundació JOVIAT),
Cristina Trull Ventura (INS Pla de l’Estany), Berta Plandolit López
(INS Vilatzara), Montserrat Soler Soler (Institut de l'Alt Foix), Aina
Bertran Castellví (Institut de l'Alt Foix), Marta García Selma (Institut
Els Alfacs), Alejandra López Quintero (La Salle Reus) i Clara Blasco
(cap de comitè).

Considerem:
a) Que un estil de vida saludable implica activitat esportiva regular, relacions
sexuals i socials sanes i una dieta equilibrada i adaptada a les necessitats
nutritives individuals.
b) Que la població està mal informada i influïda pels mitjans de comunicació que, al
seu torn, depenen d’interessos econòmics.
c) Que, a causa de l’excés d’informació de qualitat variable, la població desenvolupa
prejudicis, ignorància i incertesa davant els avenços en la indústria alimentària;
d) Que els cànons de bellesa i l’ideal de salut actuals influeixen en l’aparició de
trastorns alimentaris.
e) Que la recerca en el sector alimentari es troba limitada pels interessos de cada
una de les empreses i organitzacions inversores.
f) Que el ciutadà estàndard consumeix majoritàriament productes de l’agricultura
convencional, importats i no estacionals.
g) Que els fenòmens de desertificació de terrenys, infertilitat de sòls i el canvi
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climàtic són fomentats per algunes pràctiques agrícoles i la cadena de consum.

Proposem:
1. Que s’inclogui, a telenotícies i diaris, una secció dedicada als hàbits saludables i
als avenços científics en la indústria alimentària, entre d’altres.
2. Que s’eduqui la població mitjançant mesures com:
I. Incorporació de l’assignatura de “Cuina i Nutrició” a les escoles i instituts.
II.
Organització de trobades de cuina saludable en centres cívics.
3. Que s’apliquin aranzels més grans als productes importats ja produïts localment i
així subvencionar i afavorir l’agricultura local, estacional i sostenible.
4. Que es fomenti la recerca en l’adaptació dels cultius davant el canvi climàtic a
través de la biotecnologia i de la innovació de pràctiques agrícoles.
5. Que s’estableixi un diàleg entre els científics de l’empresa privada i el govern per
tal d’invertir esforços en el bé comú, premiant les entitats que s’impliquin en el
procés.
6. Que hi hagi línies de recerca d’interès per al ciutadà subvencionades per l’Estat i
prèviament escollides democràticament mitjançant vot electrònic.
7. Que s’habilitin espais públics per fer horts urbans i donar les eines necessàries
per al seu desenvolupament.
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