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Presentació del Consell Català de l’Alimentació 

Palau del Parlament, 7 de juny de 2019 

Conselleres, conseller, diputats, diputades, senyores i senyors, és un honor acollir-

vos avui al Parlament de Catalunya, és a dir, a casa vostra. 

Vull començar fent dos agraïments: el primer, òbviament, a la consellera Jordà, per 

la seva feina, per la feina que impulsa des de la conselleria, i específicament amb el 

consell que avui presentem, i el segon agraïment és, evidentment, a la iniciativa i el 

precedent de la consellera Serret, una consellera que hauria de poder ser avui aquí 

amb nosaltres i gaudir, com ho fem nosaltres, de la presentació d’aquest consell, no 

només perquè forma part de la seva agenda política en tant que consellera del ram 

que va ser, sinó també, i sobretot, perquè hauria de gaudir de la llibertat que li 

permetés ser avui aquí entre nosaltres. 

Us deia que sou benvinguts al Parlament de Catalunya. És un honor acollir-vos en 

aquesta casa. I, si m’ho permeteu, i amb relació justament al que significa que avui 

es faci aquí, al Parlament, aquesta presentació, deixeu-me fer una primera reflexió, 

una reflexió al voltant de la separació de poders.  

És lògic, és natural, és saludable, ha de ser així, que hi hagi separació de poders, en 

una democràcia, entre l’executiu i el legislatiu i que cadascuna d’aquestes dues potes 

tingui les seves pròpies dinàmiques, la seva pròpia manera de fer, les seves 

prioritats; la seva agenda, en definitiva. Això ha de ser així. Insisteixo que és lògica 

democràtica. Justament avui, però, el fet que aquestes dues potes, el legislatiu i 

l’executiu, compartim la presentació d’aquesta iniciativa significa i dibuixa una mica 

la importància d’això de què parlem i dibuixa que per sobre d’aquesta arquitectura 

institucional hem de ser capaços, com deia la consellera, de posar-nos d’acord no 

només aquestes dues potes dels poders democràtics, sinó el conjunt també de la 

pluralitat política i partidista del país, a l’hora de posar sobre la taula, de posar en 

valor, l’alimentació com un dels reptes de país en el futur més immediat. 

De fet, l’alimentació té una posició central en tant que factor estratègic en el futur. 

Incideix en les nostres vides directament o indirectament, en cadascuna de les 

nostres vides en tant que ciutadans; incideix en la nostra economia, en el nostre 

entorn; en definitiva, en les nostres vides quotidianes. 
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I no només això, no només és important per això, sinó que l’alimentació representa 

un dels grans reptes de futur, no només de Catalunya, sinó que m’atreviria a dir de 

les societats occidentals, reptes que es concentren en moltes coses, però 

particularment en quatre, almenys des del meu punt de vista. 

El primer és el repte mediambiental. No és sostenible, ni a mitjà ni a llarg termini, 

que consumim constantment productes alimentaris vinguts de l’altra punta del món, 

perquè això genera una petjada ecològica que ja avui és sobre la taula. Estem en 

emergència climàtica, és un perill enorme que té el nostre planeta davant, i aquest 

model de consum és insostenible. Per tant, davant d’això és evident que la manera 

amb què enfoquem el sector de l’alimentació al nostre país és important també en 

termes mediambientals. 

I ho és també en termes de salut, de saber què mengem. Cada vegada –ho deia el 

senyor Mariné– relacionem més directament el que mengem amb la salut que 

tindrem en el futur, i cada vegada som més conscients que el que consumim 

determinarà la qualitat de vida que tindrem d’ara endavant. Deixeu-m’ho dir en uns 

termes que intenten agermanar aquesta creixent preocupació amb la voluntat 

pedagògica que practiquen les escoles del país: les meves filles avui ja aprenen que 

unes peces de fruita al dia allunyen metge i malaltia. Cada vegada hi ha més 

consciència en aquest sentit, i haurem d’insistir molt també en el discurs que, 

efectivament, el que mengem determinarà la salut que tindrem. 

Un tercer element és l’equilibri territorial, un dels grans reptes de país secular, no és 

d’ara. De fet, hi ha sigut no només tots els anys de democràcia, sinó que és un dels 

reptes que aquest país històricament ha hagut d’afrontar: com equilibrem el país, 

com fem que a cada racó de la nostra geografia el ciutadà o la ciutadana que hi vulgui 

desenvolupar el seu projecte de vida ho pugui fer. L’alimentació, com enfoquem 

aquest sector, determinarà també geogràficament, demogràficament i socialment 

quin país tindrem en el futur, perquè ajuda a lligar la gent al territori, ajuda a fixar 

els catalans i les catalanes a casa seva, i, per tant, ens ajuda a aquest equilibri 

territorial, que no és reequilibri, perquè probablement no hem tingut mai l’equilibri 

suficient. 

I, a l’últim, el quart element és el de l’economia, el de l’economia productiva. 

L’alimentació, cada vegada ho tenim més clar –ho deia també Ferran Adrià–, no 

només es refereix al sector primari, sinó a les connexions entre el sector primari, el 

sector secundari, amb la indústria agroalimentària cada vegada amb més pes en el 
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nostre PIB, i el sector terciari, lligat al turisme, a la gastronomia, a l’oci, etcètera. 

Per tant, també des d’aquest punt de vista, també depenent de com enfoquem aquest 

repte, es determinarà com viurem, en aquest cas econòmicament, els propers anys. 

Aquests són els reptes, però tenim ingredients per ser optimistes a l’hora d’afrontar-

los; tenim elements, alguns d’històrics, alguns de més recents, però que en tot cas 

ens posicionen positivament a l’hora d’encarar aquests horitzons. 

El primer és una cultura que posa al centre de les nostres preocupacions, de la nostra 

vida, fins i tot m’atreviria a dir, la bona alimentació. Som d’una cultura que encara 

gaudeix menjant, que encara gaudeix al voltant d’una taula, que encara gaudeix 

parlant i coneixent-nos al voltant d’un àpat, i això no ho hem de perdre, perquè, 

efectivament, ens ajuda a consumir millor. 

Però també tenim talent. Avui en tenim una mostra aquí en aquesta taula rodona. 

Un talent que ha estat capaç d’innovar, de transformar, d’aconseguir l’excel·lència, i 

això, evidentment, no només no ho hem d’oblidar, sinó que ho hem de posar en valor 

i ho hem d’incentivar, també des de les administracions i les institucions. 

I tenim altres elements: tenim productes de qualitat, productes diversos; tenim 

iniciatives productives i empresarials d’èxit, d’èxit mundial, m’atreviria a dir; tenim, 

justament lligat a aquestes iniciatives, una recerca i un desenvolupament en la 

indústria agroalimentària molt potent i que hem de saber posar en valor; tenim un 

teixit social actiu, plural i implicat en aquests reptes de país, i, a l’últim, tenim molta 

gent, molts ciutadans i ciutadanes d’aquest país que no només treballen la terra, que 

no només treballen el nostre entorn, que no només treballen al mar, sinó que estimen 

aquesta terra, el mar i el món rural. 

Tots aquests elements, tot aquest corol·lari, és important, perquè, hi insisteixo, el 

repte de l’alimentació no només ens interpel·la als catalans i les catalanes, a les 

institucions que procurem, tan bé com sabem, representar-nos, sinó que interpel·la 

el conjunt de les societats occidentals. 

Per això són molt important iniciatives, elements, eines, com aquest consell, al qual, 

evidentment, desitjo una llarga vida d’encerts, de feina, perquè això repercutirà en 

la salut, en la felicitat, que deia la consellera, en el benestar, en definitiva, de les 

futures generacions de catalans i catalanes. 
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Acabo reinterpretant una mica aquell clàssic que ja s’ha esmentat alguna altra vegada 

que «som el que mengem». I a aquest «som el que mengem» jo m’atreviria a afegir-

hi un parell de pinzellades més: som el que mengem, serem el que produïm i 

produirem el que consumim. Aquestes tres potes, aquests tres elements –

l’alimentació, la producció i la nostra capacitat crítica en tant que consumidors–, 

segur que dibuixaran el mapa amb el qual afrontarem els reptes del segle XXI quant 

a l’alimentació. 

Moltíssimes gràcies. Benvinguts, hi insisteixo, al Parlament de Catalunya, que és casa 

vostra, que és l’àmbit on hem d’afrontar molts d’aquests reptes tan bé com puguem 

i amb tants consensos com sabem. 

Moltíssimes gràcies. 

 


