
 

Reunió de la Comissió de Seguiment de la Càtedra Carmencita d'Estudis 

del Sabor Gastronòmic 

 

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

Gastronòmic es reuneix per a rendir comptes de les activitats realitzades per la 

Càtedra Carmencita durant l'exercici 2019. 

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 la secretària general Esther 

Algarra, la vicesecretària general Lola Lozano, el director del Centre de 

Gastronomia del Mediterrani GASTERRA i director de la Càtedra Carmencita 

d'Estudis del Sabor Gastronòmic, Josep Bernabeu i la directora tècnica de 

Gasterra i de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Ángeles Ruiz, la 

directora de Relacions amb la Societat de la Universitat d'Alacant, Ana Laguna i 

el degà de la Facultat de Ciències de la Salut, José Hurtado. 

Per part 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, que ha estat a l'Auditori Teulada Moraira i pròximament visitarà el Centre 

de Desenvolupament Turístic de Dénia. 

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

valencià, posarà en marxa una exposició sobre el llegat del periodista Gónzalez 

Pomata en col·laboració amb Fundació Caja Mediterráneo. Durant l'exercici 2019 

s'ha avançat en l'inventari-catàleg, anàlisi i estudi dels fons documentals de 

l'escriptor alacantí liderat des de la Càtedra mitjançant contracte d'investigació 

subscrit amb la Fundació Caja Mediterráneo. 

Igualment; posará en marxa les III Jornades d'Estudis Interdisciplinaris sobre 

gastronomia, continuarà amb el programa radiofònic de cultura alimentària El 

Setrill i participarà en activitats de divulgació de patrimoni gastronòmic. 

 



 

  


