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Entre els assistents a l’acte, Claudi Mans, al centre, que després d’intervenir es va asseure a escoltar el debat ■ O. DURAN

Els beneficis d’asseure’s
a taula diversos cops al
dia i en companyia

parentment hi ha una gran
portància del treball que e
me. Els anys de crisi han d
arribava on les garanties públiqu
social vertebra la societat i dóna
tot tipus de manera espontània,
sones de les necessitats comun
els drets socials. Els governants
consciència i designen departam
ves legislatives per donar-hi sup
legal general, cada cop més com
generals dels governs, sense hav
les conseqüències que pot tenir
voluntariat, el va ofegant fins a f
Només fent un repàs a norme
rers anys que tenen una incidènc
socials, molt difícils de gestionar
janes, trobem: la llei de l’impost d
entitats amb activitat econòmica
presentar liquidacions; la legislac
pitals, que exigeix una gestió mol
buts; la llei de la transparència, q
ga a tenir un web complex amb m
reix una gestió complexa en el ca

a Els experts lloen la manera de menjar de la Mediterrània, que comporta
entaular-se i parlar a Aposten perquè la societat no deixi mai de cuinar
M.R / M.C
BARCELONA

“No és el més important
què es menja sinó com es
menja”, va assegurar el catedràtic en Nutrició de la
UB, Abel Mariné, que va
lloar no només la dieta mediterrània sinó la manera
com mengem a les nostres
contrades, diverses vegades al dia i asseguts. “Per
menjar t’has d’aturar i,
també, mantenir una mica de conversa”, va dir. En
aquest punt, i fent referència a un debat molt actual, el de la reforma horària, va criticar: “Si hem
d’estar tots a les quatre a
casa per cuidar les criatures, acabarem menjant
amb un embut.”
Antoni Massanés, director de la Fundació Alícia, li va donar la raó. Va
recordar un estudi internacional que indica que
“menjar junts, asseguts i
parlant com a mínim tres
àpats a la setmana és del
tot beneficiós i redueix els

trastorns alimentaris”.
Massanés va explicar que
a la vida de pagès, “els pagesos, que no en tenien ni
idea de nutrició, menjaven bé. Asseguts i xerrant”. Va relacionar així la
tradició del menjar amb el
territori i el clima. “Cada
societat té la seva bona
manera de menjar.”
Abel Mariné, incidint
amb el tema d’asseure’s
per dinar, va dir: “Si menges a taula i amb un plat,
acabes menjant millor i

❝

menys.” En aquest sentit,
va dir que “això que tant es
fa ara de menjar a davant
de la tele” el que acaba provocant és que es mengin
“menys amanides i més
hamburgueses”. “I no hem
de criminalitzar les hamburgueses”, va dir, sinó
“l’excés de consum”.
Cuinar
Els beneficis de cuinar
–“No deixem mai de cuinar a casa”, va demanar
Antoni Massanés– són in-

Això que tant es fa ara de
menjar a davant de la tele
el que acaba provocant
és que es mengin
menys amanides i
més hamburgueses

❝

discutibles, pels dos experts en ciència i alimentació convidats ahir a l’Esmorzar de Ciència del 7
Portes. Fins i tot en detalls
en què a vegades no ens fixem però que tenen molta
importància. “Quan una
àvia que viu sola té tres o
quatre dies a la setmana
els fills o els néts a dinar,
mengen millor. Per què?
perquè cuinen per ells i, en
canvi, quan estan soles,
mengen qualsevol cosa”,
va explicar Mariné. ■

Si menges a taula i
amb un plat acabes
menjant millor i menys.
A la nostra cultura també
és important la conversa
en l’acte del menjar

Cues a l’exterior de la delegaci
Barcelona per obtenir el certificat

transferir aquesta informació per
únic de la Generalitat en el cas ca
de protecció a la infància i l’adole
sària, obliga a acreditar, mitjança
que cap dels voluntaris que estan
lònies, un campament o un centr
dent per delicte contra menors; l
estar feta per a la protecció d’aqu
una gestió administrativa i en alg
e
c
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Normes com la del
certificat de penals
compliquen la feina
de les entitats

n
d
le
v
r
empreses o les guies d’ajuts de l
a un nivell d’exigència administra
interventors dels ajuntaments i l
l’endarreriment en el cobrament
les converteix en un parany per a
taris. És important que els gover
els responsables de polítiques so
deixin sobre les iniciatives legisla
del que poden significar per prom
luntariat en lloc d’anar-lo immob
—————————————————————————————————

