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REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA CÀTEDRA CARMENCITA D'ESTUDIS DEL 

SABOR (8/2/2021) 

La Comissió Mixta de Seguiment de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic 

es reuneix per a rendir comptes de les activitats realitzades per la Càtedra durant l'exercici 

2020. 

Aquesta càtedra institucional té com a finalitat el desenvolupament d'activitats 

relacionades amb la formació, la divulgació de la cultura alimentària i la transferència de 

coneixement en el camp de la gastronomia. 

A la reunió van acudir per part de la universitat d'Alacant; la seua secretària general, Esther 

Algarra, el vicesecretari general, Josep Ochoa Monzó, el director del Centre de Gastronomia 

del Mediterrani GASTERRA i Director de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor 

Gastronòmic, Josep Bernabeu. Igualment van estar presents la codirectora de la Seu 

Universitària Ciutat d'Alacant Ana Laguna, la vicedegana de Ciències de la Salut, Isabel 

Sospedra López i la coordinadora de la Càtedra, Ángeles Ruiz García. En representació de 

l'empresa van assistir a la reunió el president i conseller delegat de Carmencita Jesús 

Navarro Navarro i el director financer Javier Fontecha. 

En la reunió es va posar de manifest l'intens treball realitzat en investigació, formació i 

divulgació per la Càtedra des de la seua posada en marxa i es van plantejar les iniciatives 

que es duran a terme al llarg del pròxim any. 

La Càtedra té previst continuar amb la itinerància de l'exposició “Espècies L'Univers del 

sabor” que es va inaugurar en el Museu de la Universitat d'Alacant MUA i ha realitzat 

itinerància a l'Auditori Teulada-Moraira, el Centre de Desenvolupament Turístic CDT Marina 

Alta (Dénia), La Seu Universitària Ciutat d'Alacant i la Biblioteca i Casa de Cultura de 

Guardamar del Segura. 

També, amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del patrimoni culinari valencià, 

s'inaugurarà pròximament l'exposició “Menjars de la Terra. Llegat gastronòmic Gónzalez 

Pomata” una exposició desenvolupada en col·laboració amb Fundació Mediterrani i el seu 

centre La Llum de Documentació, Investigació i Innovació Educativa.  Aquesta exposició és 

la segona fase del treball desenvolupat durant l'exercici 2019 en el qual es va avançar en 
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l'inventari-catàleg, anàlisi i estudi dels fons documentals de l'escriptor alacantí consistent 

en més de 13.000 documents gràfics (fotografies i diapositives) 

Igualment, aquesta Càtedra Institucional, posarà en marxa les IV Jornades d'Estudis 

Interdisciplinari sobre gastronomia, en la qual participen experts en diferents disciplines i 

que en aquesta edició se centraran en la “Gastronomia i la sostenibilitat: el compromís del 

sabor”. 

D'altra banda, la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor participarà en activitats de 

divulgació de patrimoni gastronòmic, en aquest sentit tindrà continuïtat el programa 

radiofònic de cultura alimentària El Setrill que ja ha aconseguit la seua quarta temporada. 

Així mateix participarà en esdeveniments de caràcter científic que contribuïsquen a 

investigar, preservar i difondre el nostre llegat gastronòmic col·laborant, com ja fa, amb 

altres grups d'investigació de la universitat d'Alacant. D'altra banda, la Càtedra Carmencita 

d'Estudis del Sabor Gastronòmic participarà en projectes de cooperació universitària per al 

desenvolupament encaminats a optimitzar, amb l'ajuda de la gastronomia, els recursos 

alimentaris en grups de població en risc. 

 

 

 

 


