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Són segurs els aliments que mengem? 
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La societat vol que els aliments siguin accessibles, agradables al paladar, saludables i 
segurs. Encara que mai els nostres aliments han estat tan segurs com ara, de tant en tant 
són notícia fraus o accidents que causen alarma. La crisi de les “vaques boges” va 
marcar una fita i darrerament la contaminació amb melamina de les llets produïdes a la 
Xina ha tornat a posar sobre la taula un problema que la globalització fa que tingui abast 
mundial. Es tracta d’analitzar els fets i els mites al voltant de la qualitat i seguretat dels 
aliments i el seu control, quins són els problemes reals, i també la percepció social 
d’aquestes qüestions. 
 
 

 
Abel Mariné i Font 
 
Llicenciat (1966) i Doctor (1970) en Farmàcia per 
la Universitat de Barcelona. Tècnic Bromatòleg 
(1971) per la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Estances al Laboratori de Bioquímica agrícola de 
l’École Nationale Supérieure d’Agriculture de 
Grignon, França (1968/69, 1971). 
Professor de les Universitats de Barcelona (1969-
73, 1982 fins ara) i de Salamanca (1973-1982). 
Degà de la Facultat de Farmàcia de la Universitat 
de Salamanca (1980-82) i de la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona (1983-
86). 
Director General d’Universitats del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

(1986-90). Vicepresident de la CIRIT - Comissió Interdepartamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (1991-93). 
Gestor del “Programa Nacional de Tecnologia de Alimentos” de la CICYT – Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia (1994-98). 
President de l’ACCA – Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (1984-89). 
Autor o coautor d’uns 200 treballs d’investigació sobre ciències dels aliments i nutrició.  
Membre de l’Institut d’Estudis Catalans 
Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya 
(2001). 


