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CANVI SOCIAL I COSUM ALIMENTARI 

(Professor: Jesús Contreras) 

Objectius: 

Els comportaments alimentaris, a nivell mundial, o al nivell 'd'una societat en 
particular, constitueixen un reflex de la societat en el seu conjunt; i, per tant, també, 
de les particulars condicions ecològiques, tecnològiques, econòmiques, demogràfi
ques, d'organització familiar i social, polítiques, ideològiques i cientifiques. En la 
mesura que aquestes condicions són del tot dinàmiques, canviants, amb més o menys 
cel ' leritat, així, també, resulten canviants els comportaments alimentaris que es donen 
a nivell mundial o al nivell d'una societat en particular. Aquesta assignatura pretén 
analitzar, simultàniament, els canvis socials més importants que han ocorregut en la 
nostra societat contemporània i la seva repercussió en l'alimentació de les diferents 
poblacions. 

L'assignatura es divideix en dos crèdits teòrics i dos crèdits pàctics. Els crèdits 
tèòrics consistiran en la realització d'observacions personals, relatives a la constatació 
de canvis alimentaris, i la discussió d'aquestes observacions en sessions de 
"seminari ". 

Programa: 
1. 	 Canvis socials a les societats contemporànies: noves estructures i noves pautes 

de consum . 
2. 	 La gran importància dels moviments de població: turisme, migracions internes i 

internacionals. 
3. 	 Economia política i ecologia política dels comportaments alimentaris actuals. 
4. 	 Industrialització de l'alimentació i homogeneïtzació a nivell mundial. 
5. 	 Menjem millor o pitjor que abans? L'alimentació contemporània com una barreja 

encara no gaire ben definida de consideracions nutricionals, estétiques, gas 
tronòmiques i identitàries. 
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Avaluació: 

L'avaluació consistira en la redacció d'un assaig que haura d'integrar els 
coneixements bibliogràfics adquirits i les observacions personals realitzades. 
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