
Presentació
L’alimentació té un paper imprescindible en la nostra salut, i de fet cada cop som 
més conscients d’això, però encara ens falta molta informació. Als darrers anys, 
han anat apareixent diversos tipus d’alimentacions dels quals tenim molt desco-
neixement. El fet de portar a terme una alimentació saludable i sostenible és la 
millor opció que tenim avui en dia per cuidar la nostra salut, ja que si no podem 
tenir molts problemes tant a curt termini com a llarg termini. Els efectes d’una 
dieta poc controlada i equilibrada ens poden provocar malalties cardiovasculars, 
diabetis, obesitat, dèficit vitamínic i fins i tot trastorns de la conducta alimentària.

Metodologia
Vaig començar elaborant una hipòtesi i uns objectius per saber per on encaminar el tre-
ball. És per això que vaig realitzar una enquesta prèvia, per saber quins tipus d’alimen-
tació eren aquells més desconeguts o sobre els que teníem més desinformació. Un cop 
vaig tenir clar que treballaria l’alimentació omnívora, la vegetariana, la vegana i la real 
food, vaig començar a elaborar la part teòrica i seguidament vaig fer la part pràctica. Per 
a la part teòrica vaig consultar tant fonts digitals com físiques, i un cop vaig consolidar 
tota aquesta informació vaig començar a determinar sobre què volia parlar a la meva 
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part teòrica. Vaig decidir fer un primer punt que parlés sobre els conceptes bàsics de 
la dietètica i la nutrició, i també vaig fer una anàlisi completa de les alimentacions que 
havia triat prèviament. Tenint en compte l’anàlisi de les alimentacions juntament amb 
l’opinió de professionals de l’àmbit que vaig entrevistar, vaig concloure quines eren les 



alimentacions més saludables i sostenibles en l’actualitat. Així que a la part pràctica 
vaig confeccionar una proposta de guia alimentària saludable i sostenible, que més tard 
vaig divulgar a través d’un llibre de receptes. Finalment, per tal de saber si realment el 
meu projecte seria de profit per a la gent, vaig passar una enquesta a més de 100 per-
sones de diferents sexes i edats. Gràcies a les seves respostes vaig poder obtenir conei-
xements sobre l’elaboració del meu llibre i vaig comprovar que els meus objectius del 
principi del treball s’havien assolit.

Cos del treball
L’alimentació va néixer a la prehistòria amb la necessitat d’alimentar-se per sobreviure. 
Al llarg de la història, la manera d’obtenir els aliments que mengem ha anat evoluci-
onant i canviant. També l’aparició i la conservació dels aliments, és a dir, els diferents 
mètodes que ajuden a fer que els aliments durin més temps i no es facin malbé. Però 
arriba un moment en la història en el qual la gent comença a analitzar si allò que men-
gem és saludable i sostenible. De fet, actualment som més conscients de la gran quan-
titat de problemes que podem tenir si no ens alimentem de manera saludable i sos-
tenible. Cal dir que he dividit el treball en dues parts diferents: la part teòrica i la part 
pràctica. A través de la part teòrica d’aquest treball volia demostrar l’existència d’estils 
de vida alimentaris nous que tenen molts aspectes positius. Per una altra banda, amb la 
part pràctica vaig concloure el treball amb la creació d’una guia alimentària totalment 
saludable, tant per als humans com per al planeta. Sobretot, el principal objectiu que 
tenia era poder respondre a totes les preguntes que em plantejava habitualment sobre 
la meva alimentació.

Conclusions
Sempre s’ha pensat que la millor alimentació ha estat aquella que s’ha seguit al llarg 
de la nostra vida, però ara estem començant a veure que això no és una certesa i que 
allò que mengem és molt important, però no li donem massa importància; és per això 
que a través d’aquest treball de recerca he volgut buscar informació sobre la història 
de l’aparició dels aliments i la seva evolució. Gràcies a les anàlisis elaborades, he con-
clòs que alimentar-se de carn i peix avui dia pot causar més problemes que beneficis 
nutricionals; al contrari, el veganisme té molts beneficis nutricionals. Cada vegada 
més, els problemes que té la gent deguts a una mala alimentació han augmentat. Per 
tal d’assegurar que les conclusions extretes de les anàlisis de cada alimentació són 
correctes, hem obtingut diversos enfocaments professionals, amb l’opinió de dietis-
tes, nutricionistes, etc. Gràcies a aquestes aproximacions professionals hem arribat 
a la conclusió que el món evoluciona ràpidament, però que també s’està destruint 
molt ràpidament, per la qual cosa s’ha de canviar la nostra alimentació. Després de 
concloure que la dieta vegana i l’alimentació real fooder són les millors opcions per a 



la salut i el planeta, vaig pensar que aquestes alimentacions haurien de ser més cone-
gudes. És per això que vaig decidir fer la meva proposta alimentària per amés tard 
divulgar-la a través d’un llibre de receptes i que es fessin populars tant el veganisme 
com el real food. És a dir, la conclusió general que he extret d’aquest treball és la idea 
que l’alimentació tradicional s’ha tornat totalment obsoleta i que cada persona hauria 
de poder decidir quin estil de vida vol seguir independentment de tots els factors que 
no estan sota el nostre control. Una vida saludable i sostenible és la solució. 
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