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DISCURSO 
Consuelo López Nomdedeu 

INVESTIDURA COM A DOCTORA HONORIS CAUSA 

UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

Sr. Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant: 

Excmes. i Il·lmes. Autoritats:  

Claustre de Doctors de la Universitat; 

Membres de la comunitat universitària:  

Senyores i senyors: 

 

En primer lloc, el meu agraïment més sincer a la Universitat d'Alacant, 

especialment a la Facultat de Ciències de la Salut i a les persones que han 

acordat concedir-me, amb tanta generositat i benevolència, aquesta honrosa 

distinció com a reconeixement a la meua vida professional, dedicada a la 

nutrició en salut pública en l'àmbit de l'educació alimentària i nutricional i la 

promoció de la salut, i que ha sigut expressat en les afectuoses i emotives 

paraules de la professora María Eugenia Galiana en el seu nom, en el de la 

professora Eva Trescastro i el professor Josep Bernabeu Mestre, a qui tant 

admire i estime. 

 

Vaig nàixer el 1940 a Castelló en una llar tradicional, de mare valenciana i pare 

aragonès. Vaig conviure des dels meus primers anys amb els contes de 

Calleja, les caixes de colors Alpí, la meua nina predilecta a qui li deia La Mestra 

Pinyons perquè tenia unes ulleres de filferro i un gest d'autoritat amable i, a 

més, amb una extensa família de ties, cosins i avis que es reunien amb 

freqüència a compartir treball i oci. Era una xiqueta lectora, amb ganes 

d'aprendre i ensenyar i, probablement, aquestes característiques definien ja el 

que després seria professionalment, 
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Els meus pares tenien grans ambicions intel·lectuals per a les seues filles i 

limitats recursos però, dins dels seus mitjans, van arribar al màxim de les seues 

possibilitats i circumstàncies.  

 

Sempre vaig ser becària, en un centre religiós primer, a l'institut i a l'Escola de 

Magisteri posteriorment. I en paral·lel, com manaven els cànons de l'època, 

juntament amb la formació acadèmica possible en la meua ciutat, se m'instruïa 

en la família en l'exercici de les tasques de la casa i en habilitats manuals.  

 

Alguns dels meus records d'infància i adolescència estan lligats, en part, a 

esdeveniments gastronòmics familiars, dies festius al voltant d'una paella a 

l'alqueria, aprofitant les hortalisses de l'època i amb la base proteica escassa 

però substanciosa de conill, pollastre, ànec i magre de porc, consumida des del 

mateix recipient, amb cullera de fusta (de palo, en dèiem llavors) i assaborint-

ho tot a l'ombra de l'emparrat, al costat de les sèquies que canalitzaven l'aigua 

de reg de les hortes .  

 

Recorde la laboriosa preparació de la confitura de moniato i cabell d'àngel que 

serviria per a omplir els pastissets de massa exquisida; la coca fullada i 

decorada amb figues i nous, la coca amb tomata i els deliciosos pastissets de 

peix, farcits amb bonítol, tomata, ou dur i pinyons. Recorde també l'intercanvi 

de receptes entre ma mare, les meues ties i les seues amigues i, en definitiva, 

l'aprofitament intuïtiu dels recursos alimentaris existents amb resultats d'una 

excel·lència culinària que semblava miraculosa. Em veig, des de molt menuda, 

col·laborant fins a on se'm permetia i entretinguda en aquells treballs com en el 

millor temps d'oci.  

 

Des d'aquesta època he conservat olors, sabors i formes de fer. I, encara avui 

dia, quan mire de reproduir aquells plats i molts altres de la meua terra: olleta 

de la Plana, arròs al forn o arròs a banda, mai aconseguisc la qualitat 

gastronòmica que em porten els records de la meua infància. 

 

I és que no és possible reproduir l'ambient, els afectes, les presències, els 

moments que vivim i sentim en el medi familiar perquè transcendeixen la 
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recepta acurada i la molt bona qualitat dels productes utilitzats. Les pel·lícules, 

basades en les novel·les de Laura ESQUIVEL Como agua para chocolate i El 

festí de Babette, d'Isak DINESEN són molt expressives del que vull assenyalar. 

 

Com que el meu entorn em va proporcionar aquestes experiències i puc 

evocar-les amb tota la precisió i nostàlgia, no em va resultar difícil comprendre, 

al llarg de la meua vida professional lligada a la nutrició, l'origen dels hàbits 

alimentaris i de la cultura alimentària, els aspectes integradors de l'alimentació i 

la repercussió en la salut física, psíquica i social de les poblacions. Quan els 

xiquets creixen al voltant d'una cuina familiar, compartint amb els seus majors 

tot el que s’hi esdevé, tenen unes vivències afectives i socials que no els 

abandonaran mai i que enriquiran, molt positivament, la seua vida de relació al 

llarg dels anys. 

 

Vaig aprendre llavors que la gent de pocs recursos, amb imaginació, creativitat 

i bona actitud convertia un menjar senzill, d'aliments modestos, en un autèntic 

banquet. Per això menjar bé no és únicament qüestió de diners, és la 
necessitat feta saviesa. Aquesta és una de les raons de la importància 

d'aprendre a valorar el patrimoni gastronòmic que constitueix un patrimoni 

cultural alimentari que no s’hauria de desestimar. 

 

L'estructura sociològica de les formes d'adquisició, preparació i consum 

d'aliments, a parer meu, té un enorme valor d'identificació dels grups humans, 

ja que a través seu es materialitzen les funcions dels membres de la família, les 

normes, els comportaments els valors i les tradicions. El seu coneixement 

permet abordar amb les millors garanties d'èxit els programes d'educació 

nutricional en el marc de la promoció de la salut i en les polítiques de salut 

pública. Saber què mengem, com ho prenem, com ho distribuïm en família, 

com també les preferències i aversions davant dels aliments i el seu origen, 

defineixen el perfil del grup humà a qui va dirigida l'acció d'educació alimentària 

i nutricional.  

 

La meua vida professional em va portar a Madrid, i l'any 1962 hi vaig participar 

en el primer curs nacional de diplomats en Alimentació i Nutrició que afavoria 
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UNICEF, amb la col·laboració tècnica de la FAO i l'OMS. L'objectiu del curs era 

formar professionals dels sectors de l'educació, la sanitat, agricultura i serveis 

socials per a desenvolupar a Espanya un programa de nutrició aplicada que 

tinguera l’eix central en la nutrició comunitària i s'integrara en la medicina 

preventiva, la promoció de la salut i l'educació sanitària. El govern espanyol  

desenvoluparia aquest programa, amb l'ajuda econòmica i tècnica de les 

agències internacionals esmentades i en estreta col·laboració amb els 

ministeris d'Educació, Sanitat, Agricultura i la Secció Femenina, que llavors 

exercia importants accions de caràcter social i educatiu  

 

Així va nàixer el Programa EDALNU. Com a part d'aquest programa de 

formació es van proposar tres beques per a continuar els estudis de nutrició 

comunitària en la Universitat de Río Piedras de San Juan de Puerto Rico, en un 

curs internacional dissenyat a aquest efecte i que, en el meu cas, es va 

perllongar amb l'assistència a un curs acadèmic, dependent del Departament 

de Nutrició de la universitat esmentada. 

 

Va ser una de les èpoques més apassionants de ma vida perquè els continguts 

del curs eren amplis, de marcat caràcter pràctic, amb treballs de camp molt ben 

orientats i, a més, amb el privilegi de tenir professors de reconegut prestigi 

internacional en l'àmbit de la nutrició en salut pública: GONGORA, LUNVEN, 

KEVANY, EISLER, RUEDA WILLIAMSON, RECALDE CRAVIOTO ,ZAYAS … 

 

Una volta acabada la meua estada a Puerto Rico vaig tornar a Madrid per a 

integrar-me en l'Oficina Tècnica del Programa EDALNU (Programa d'Educació 

en Alimentació i Nutrició), que desenvoluparia a Espanya tots els aspectes de 

la nutrició comunitària, en el seu sentit més ampli, adscrit a l'antiga Direcció 

General de Salut Pública, posteriorment Ministeri de Sanitat i Consum. 

 

El programa em va donar moltes oportunitats i la meua dependència jeràrquica 

del professor PINTADO, PALACIOS MATEOS i VIVANCO BERGAMIN, 

responsables des dels seus inicis del programa, van contribuir a reforçar la 

meua formació. En aquest període vaig poder estar en contacte amb 

nutricionistes de la talla del professor VARELA MOSQUERA, i per descomptat, 
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de tanta rellevància mundial com el professor BENGOA i el professor GRAN 

COVIÁN. 

 

Començava a Espanya, per primera vegada, un extens programa d'enquestes 

per a conèixer el consum i els hàbits alimentaris de la població espanyola que 

abastava tot el territori nacional i que ens permetria fer un bon diagnòstic de la 

situació, condició indispensable per a posar en pràctica les accions de nutrició 

en salut pública, previstes en els convenis i acords signats pel govern espanyol 

amb les agències internacionals ja esmentades.  

 

Es va constituir un equip d'enquestes que, coordinat pel Dr. GARCIA 

ALMANSA i jo mateixa, va recórrer Espanya, incloent-hi les illes, en una 

furgoneta Volkswagen Kombi que ens havia donat UNICEF i que portava 

l'anagrama de les Nacions Unides. 

 

Recordar totes les experiències, anècdotes i aventures de l'equip d'enquestes 

format per un grup fonamentalment de dones, llicenciades en medicina, jove i 

entusiasta em resulta totalment impossible i commovedor. Intente resumir-ho 

en dues frases que ens van dedicar els habitants d'un petit poble extremeny: 

«Que vienen las cómicas»; i la comunicació posada en boca del pregoner del 

poble perquè la gent anara a una reunió: «De orden del Sr. Alcalde, se hace 

saber que todos los que tengan papo (‘goll’) que vayan al ayuntamiento.» 

 

Dúiem a terme les nostres enquestes des d'Extremadura a Galícia, Astúries, 

Lleó, Alacant, Castelló, Ciudad Real, Andalusia,  l'illa de Tenerife i la del Hierro, 

a la qual llavors només s'accedia amb vaixell; amb traductor en Régil i 

Bidegoian, al Pais Basc, en un poble de Càceres en presència del marit de la 

senyora de la casa si volíem que contestara als nostres qüestionaris de 

consum familiar d'aliments; en diferents èpoques de l'any i sota les condicions 

climatològiques més adverses. Vam aprendre del medi: el que s’hi produïa, 

consumia i preparava, els mites i creences alimentàries i els factors que 

incidien en el consum d'aliments de caràcter econòmic, però també, i molt 

important, de tipus sociocultural. 
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Nutricionalment parlant era l'Espanya del goll, de la deficiència de iode, de les 

avitaminosis, del creixement i desenvolupament infantil per davall de les seues 

possibilitats, de la ignorància en molts temes bàsics de les normes més 

elementals d'higiene i nutrició, de la distribució familiar en funció de la força de 

treball (l'home era prioritari en el consum de proteïnes d'origen animal), de la 

dependència de l'autoconsum enfront del mercat i de la gastronomia lligada al 

període estacional. Una societat en què el sobrepès, de vegades una obesitat 

evident, estava considerat un signe de benestar i opulència, i per descomptat, 

un signe de bellesa segons els cànons d'aquells temps. 

 

Era l'època de la dona, mare o àvia, que tenia sota la seua responsabilitat la 

selecció i distribució d'aliments a la taula familiar, amb la norma de «no et 

deixes res al plat», «no et servisques més del que vages a menjar» i de la no-

acceptació del «no m'agrada» davant d’un plat perquè, en la saviesa popular, 

per a estar ben alimentat calia «menjar de tot». Els xiquets menjaven amb fam, 

i en conseqüència, eren menys selectius. 

 

En aquell moment l'existència del Servei d'Extensió Agrària, dependent del 

Ministeri d'Agricultura, duia a terme una funció encomiable. Estava formant per 

tècnics de tots dos sexes, amb uns objectius de treball que, entre altres, se 

centraven a millorar i diversificar l'economia d'autoconsum en la població rural 

mitjançant la promoció de cultius rendibles, de nous aliments, pràctiques de 

preparació i conservació en l’àmbit domèstic i foment de les granges i horts 

familiars. Aquest valuós personal va ser incorporat, des del principi, al 

programa EDALNU i va contribuir molt eficaçment al seu èxit. 

 

Igualment, el Programa EDALNU es va desenvolupar molt àmpliament en el 

Ministeri d'Educació a través dels mestres d'Ensenyament Primari, 

fonamentalment en la implantació del denominat complement alimentari: got de 

llet distribuït entre els escolars a mitjan matí que pal·liava en gran part les 

seues carències i introduïa l'hàbit de consum de productes làctics. La 

supervisió de les minutes dels menjadors escolars va ser també una de les 

accions desenvolupades en el medi escolar. Un dels aspectes de gran interès 

seria la introducció de continguts sobre alimentació i nutrició en el programa 
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escolar mitjançant activitats teoricopràctiques que incloïen l'organització de 

granges i horts escolars de gran interès educatiu. 

 

La meua formació pedagògica, de sociologia i dret es va orientar, des del 

principi, cap a la investigació i formació de personal docent i sociosanitari en 

l'àrea de nutrició en salut pública, participant i dissenyant nombrosos cursos en 

els dos nivells de titulacions encunyades pel Programa EDALNU: diplomats i 

iniciats. 

 

Vaig participar molt activament en l'edició i redacció de nombroses publicacions 

que van ser distribuïdes gratuïtament: llibres, fullets, fitxes, cartells, diapositives 

que es van utilitzar per a donar suport a les activitats dels professors a l'aula i 

per a l'educació general de la població. Va ser en aquesta època quan va 

nàixer la primera guia alimentària espanyola: La rueda de los siete grupos de 

alimentós, que facilitava l'estructura i comprensió fàcil d'una dieta saludable, en 

forma gràfica i senzilla.  

 

Es va col·laborar també molt activament amb els mitjans de comunicació: ràdio, 

premsa, televisió i fins i tot es va produir un curt, dirigit pel director de cinema  

Antonio Mercero, sobre la roda dels aliments.  

 

Paral·lelament, la participació espanyola va ser molt activa en els fòrums 

internacionals (FAO, OMS, Consell d'Europa, OCDE, UNESCO), ja que la 

nostra experiència en el desenvolupament del Programa EDALNU era útil per 

als països del nostre entorn cultural. Això ens va permetre formar part de grups 

de treball, seminaris, cursos i presentar resultats en diferents congressos. 

 

Amb el naixement de les comunitats autònomes, el Programa EDALNU va 

perdre el seu caràcter nacional i van ser les mateixes comunitats les que van 

adaptar i van definir les activitats considerades prioritàries en l'àmbit de la seua 

responsabilitat.  

 

Vaig començar una nova etapa professional, sempre en el tema de l'educació 

nutricional i en el Ministeri de Sanitat i Consum, adscrita al Departament 
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d'Educació Sanitària. El Dr. CLAVERO GONZALEZ i la Dra. PILAR NAJERA 

van ser els meus referents jeràrquics, professors i amics. Al seu costat vaig 

aprendre a conèixer i valorar molts altres aspectes i programes de salut 

pública. 

 

La meua vida professional es va centrar en aquest període en funcions de 

docència exercides en conferències, cursos, diplomes i màsters relatius a 

nutrició en salut pública en diferents universitats: Oviedo, Granada, Valladolid, 

Complutense i Autònoma de Madrid, Universitat  Menéndez Pelayo i la 

Universitat a Distància, la UNED amb la qual mantinc una estreta i continuada 

activitat. Em vaig integrar molt activament com a professora de l'Escola 

Nacional de Sanitat en cursos i diplomes de seguretat alimentària, promoció de 

la salut, i per descomptat, nutrició comunitària, i actualment continue 

col·laborant-hi en alguns màsters en qualitat de professora emèrita. 

 

En el camp de l'epidemiologia nutricional vaig participar en el dramàtic episodi 

de la intoxicació per oli de colza i forme part, amb els tècnics d'Atlanta, dels 

equips d'enquesta que van dur a terme la presa i anàlisi de les dades 

obtingudes, en visita domiciliària, en el col·lectiu dels afectats. Per la gravetat, 

extensió i dimensions de l'estudi, va constituir un gran esforç metodològic que 

quedarà recollit en les història de la salut pública d'aquest país. 

 

Simultàniament vaig dur a terme tasques d'assessoria en diferents institucions 

públiques i privades, tant a escala nacional com internacional, i formant part 

com a membre assessor de l'Institut Danone, d'Estudis de l'Ou, del Pa i de la 

Cervesa. 

 

Si analitzem la situació actual des de la perspectiva dels anys transcorreguts, 

en el meu cas 44 anys com a funcionària en Educació i Sanitat, dels canvis 

produïts en la societat espanyola i de quina manera aquests canvis han afectat 

els hàbits alimentaris dels espanyols, trobarem fets positius que han de 

potenciar-se i aspectes negatius que cal modificar. 
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La nostra societat té accés a un abundant mercat d'aliments d'una gran qualitat. 

S'ha passat d'una economia d'autoconsum a una economia de mercat, de 

l'estacionalitat en el consum a la possibilitat de disposar de tota classe 

d'aliments en qualsevol època de l'any. El món global ens ha acostat a altres 

cultures i s'han  ampliat les opcions gastronòmiques. 

 

L'estructura familiar s'ha modificat passant de famílies extenses a famílies 

nuclears, ha augmentat el nombre de persones que viuen soles i la població ha 

envellit. La incorporació de la dona al treball extradomèstic ha estimulat les 

empreses agroalimentàries a oferir una àmplia gamma de productes de fàcil ús 

i consum, i han crescut els serveis de restauració col·lectiva, amb tendència a 

continuar en alça, sota totes les seues modalitats, socials i d'oci. 

 

Es necessita un nou enfocament de la problemàtica nutricional a Espanya, tan 

lligada als estils de vida. El 2005, el Ministeri de Sanitat i Consum, a través de 

l'Agència de Seguretat Alimentària, va impulsar l'Estratègia NAOS, Nutrició, 

Activitat Física, i Prevenció de l'Obesitat, com a resposta a la petició de l'OMS 

als seus estats membres per a la lluita contra l'obesitat i l'estímul de l'activitat 

física. L'Estratègia NAOS, integradora de la multiprofessionalitat i la 

multisectorialitat, està duent a terme nombroses accions que sens dubte 

donaran excel·lents fruits. 

 

Actualment el clima d'opinió de la població espanyola respecte dels temes 

relatius a alimentació, nutrició i salut és molt positiu i ens atreviríem a dir que hi 

ha una certa cultura alimentària en el conjunt de la població. Tenim, doncs, un 

gran camí obert que ens permet continuar amb esperances d'èxit. El nostre 

repte és ara aconseguir que els coneixements adquirits es traduïsquen en 

actituds i conductes permanents, practicades al llarg de les diferents etapes de 

la vida.  

 

M'agradaria compartir amb vostès una breu reflexió, fruit de la meua 

experiència personal i professional: L'evolució dels temps ha portat aires de 

modernitat a les nostres formes de viure, de postmodernitat hauríem de dir, 

cosa que no significa, necessàriament, millores evidents en l'estil de vida, 
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sobretot pel que fa a les relacions humanes i a les formes de consum 

d'aliments. La tranquil·litat en els menjars ha sigut substituïda per la rapidesa a 

causa de la falta de temps; cada vegada és més freqüent la presència del 

consumidor solitari dominat per l'estrès que menjuqueja de manera compulsiva; 

l'acció alimentària està condicionada pel medi i la majoria de les vegades sense 

reflexió. 

 

Les formes d'alimentar-se tenen molt de «pèrdua de temps» si es contemplen 

des de l'exclusiu angle de la productivitat material, però no hi ha dubte que, si 

valorem altres dimensions de l'ésser humà, enriqueixen l'entorn, afavoreixen la 

convivència i estimulen sentiments profunds que ens ajuden a viure millor i 

reforçar la salut. 

 

 

Voldria acabar amb les paraules d'un antic professor d'Antropologia que, sense 

descuidar la part didàctica que ens incumbia desplegar, ens recomanava 

facilitar la protecció del propi i ric saber popular, a l’hora de posar en pràctica 

els programes de nutrició comunitària, i ho expressava amb aquestes frases: 

 

Ix a buscar la gent  

Aprèn d'ella 

Estima-la i serveix-la 

Comença amb el que sap 

Edifica amb el que tinga 

 

Finalment, no vull deixar d'agrair de nou a la Universitat d'Alacant aquesta 

distinció que em concedeix i esmentar amb tot afecte la meua família, sense el 

suport incondicional de la qual mai hauria sigut possible obtenir-la.  

  

 

MOLTES GRÀCIES  


