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Professoremhrit de Nutrici6 i Bromatologia
Campus
de 1Alimentaci6,Universitat de Barcelona
es primeres universitats nom6s
tenien facultats de Lletres,
Arts Liberals, Teologia, Dret i
Medicina.A1segle XIII ja es va
recon6ixer que els medicamentseren
importants i van comengarels estudis
de Farm~cia. Tot i queen prenem m6s
que medicines, els aliments han trigat
molt a set objecte d’estudis universitaris
especifics. Menjar6s una activitat quotidiana, per aix6 s’obviava que calguessin
ensenyamentssuperiors per estudiar els
aliments comuna mat6ria amb entitat
pr6pia. Aquesta mancangaes va posar
de manifest en una jornada organitzada
per l’Associaci6 Catalana de Ci6ncies de

L

EIs aliments han
trigat molt de temps
a set objecte d’estudi
a la universitat
l~_limentaci6, que tingu6 lloc el desembre de 1980a la Facultat de Farm~cia
de la Universitat de Barcelona (UB).
Aleshores hi havia certa oferta de cursos
de postgrau, per6 era insuficient per
formar professionals prou capacitats en
els campssanitm’i, cientific i tecnol6gic
entorn dels aliments i l’alimentaci6. La
dietista i nntricionista Pilaf Cervera, de
l’Institut Municipald’Higiene de Barcelona, i posteriorment la primera directora del Cesnid (Centre d’Ensenyament
Superior de Nutrici6 i Diet6tica) de la
UB; Rosaura Farr6, aleshores professora
agregada d~Anhlisi Quimicai Bromatologia de la Facultat de Farmhciatamb6
de la UB;Josep Obiols, professor de
l’Institut Qulmicde Sarrih; i l’autor
d’aquest article, llavors catedrhtic de Bro-

matologia i Toxicologia de la Facuhat de
Farm/~ciade la Universitat de Salamanca,
vamtractar aquestes qtiestions i es va
evidenciar la necessitat d’implantar en
el nostre sistema universitari estudis de
Nutrici6 Humanai Diet6tica, i de Ci6ncia
i Tecnologiad~_liments, que ja existien
en altres modelsuniversitaris europeus i
nord-americans. Que aix6 pass6s a la Facultat de Farm/miano va set atzar6s, perqu6 des de fa molts anys s’hi imparteixen
assignatures en qu6 s’estudia Bromatologia -la ci6ncia dels aliments- i Nutrici6,
de la mateixa maneraque les facultats
de Veterin/~ria i les escoles d’agricultura
inclouen assignatures relacionades amb
la tecnologia, la producci6i la qualitat
dels aliments. Per6 calien estudis especlfics comels que es van proposar en la

jornada esmentada, que responguessin a
les necessitats concretesde la indflstria
alimenthria, la restauraci6 col.lectiva, les
relacions entre alimentaci6i salnt, la informaci6i la divulgaci6 consistent al volrant d’aquests temes i de la innovaci6 culinhria. En aquesta llnia, avui ja disposem
d’una ~tmpliaoferta en les universitats
catalanes. E1Llibre Blanc de la Recercaen
Nutrici6 a Catalunya(1996), elaborat per
la Xarxa Temhtica en Nutrici6 creada per
la Generalitat de Catalunya, informa de
la primera evoluci6 dels ensenyaments
de Nutrici6 Humanai Diet~tica, i de
Ci~ncia i Tecnologia dels Aliments a casa
nostra. Pel que fa a l’hmbit de la cuina i la
gastronomiaen concret, l’inter~s cientific
del qual 6s m6srecent, ja existeix el grau
interuniversitari de Ci+ncies Culinhries

i Gastronbmiques,impartit per l’Escola
Universit/~ria d’Hoteleria i Turisme
(CETT-UB),
adscrita a la Universitat
Barcelona, arab formaci6especifica al
Campusde l’Alimentaci6 de Torribera
(UB), a l’Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona (Universitat Politbcnica de
Catalunya)i a la Fundaci6Allcia.
Cal tenir en comptetambdels diversos graus o estudis d’EnginyeriaAgr/~ria
i Aliment~tria(o Agroaliment~ria),
d’Enologia de la Universitat Rovira i
Virgili, i els contingutsde Nutrici6 i Diet6tica dels estudis de Medicinai Infermeria. Uoferta s’amplia arab la diversificaci6 dels graus eventual, comara el
d’Innovaci6 i Seg~retat Aliment~ria de la
Universitat de Girona, en la gran varietat
de m/~sters implantats i, fora del marc
universitari, en formade cicles formatius
sanitaris i agraris, de formaci6de tbcnics
superiors, cursos de formaci6 agroali-

Avui
la ofertaI1~
formativa ~s 8mplia
i variada arreu
del territori catal8
ment~riaper l’obtenci6 de la qualificaci6
professional, certificats de professionalitat, i les escoles de cuina i hostaleria, que
tamb6 contribueixen a formar experts
que participin en el coneixementi millora dels aliments i l’alimentacid. Els futurs
alumnes disposen d’unes bones possibilitats de tria.
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