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OBJECTIUS DE L'ASSIGNATURA 

Els comportaments alimentaris, a nivell mundial o de cada societat en panicular, constitueixen un 
rctlex de la societat en el seu conjunt; i per tant , també de les paniculars condicions ecològiques. 
tecnològiques, econòmiques, demogràfiques, d'organització familiar i social, polítiques, ideològiques 
i científiques. En la mesura que aquestes condicions són del tot dinàmiques, canviants, també resulten 
canviants els comportaments alimentaris que es donen a nivell mundial i de cada societat en panicular. 
D'acord amb aquest plantejament, aquesta assignatura pretén analitzar, simultàniament, els canvis 
socials més importants que han ocorregut en les societats contemporànies i la seva repercussió en l' 
alimentació de les diferents poblacions. 
L'assignatura es divideix en dos crèdits teòrics i dos de pràctics. Els crèdits teòrics consistiran en la 
presentació i discussió dels marcs interpretatius del canvi social i de la seva incidència en els 
comportaments alimentaris. Els crèdits pràctics consistiran en la realització d'observacions personals, 
relatives a la constatació d'alguns canvis alimentaris ocorreguts en la nostra pròpia societat i la seva 
contrastació amb els marcs interpretatius presentats en els crèdits teòrics. 

CRITERIS I FASES D'AVALUACIÓ 

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

COORDINACIÓ 

Dr. Jesús Contreras 

PROGRAMA 

Tema I. 
Canvis socials en les societats contemporànies: noves estructures noves pautes de consum. Els 
orígens i els continguts de la modernitat alimentària. 

Tema 2. 
La evolució dels models de consum alimentari. Determinants socioeconòmics i gustos alimentaris. 

Tema 3. 
La gran importància dels movimients de població: migracions internes i migracions internacionals; el 
turisme. 

Tema 4. 
Economia política i ecologia política dels comportaments alimentaris actuals. Els efectes del 
colonialisme i del neocolonialisme en les pautes alimentàries del tercer món . 
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Tema S. 
Industrialització de l'alimentació i homogeneïtzació a nivell mundial. L'impacte de la tecnologia 
alimentària i de les grans cadenes de distribució comercial. 

Tema 6. 
Els nous equipamenrs domèstics: de la cuina de carbó al forn microones i al congelador. 

Tema 7. 
La restauració pública i institucional. El menjar per emportar i el menjar fora de casa. 

Tema 8. 
Les noves ideologies alimentàries. La proliferació de règims: entre el culte al cos i els "ectarismes 
alimentaris passant per la salut. 

Tema 9. 
Cuines noves i velles i noves identitars. Les modes gastronòmiques. Guies i gastrònoms. 

Tema 10. 
Mengem millor o pitjor que abans? L'alimentació contemporània com una barreja encara no gaire ben 
detïnida de consideracions nutricionals, utilitàries, estètiques, gastronòmiques i d'identitat. 
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