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Alimentació i Comunicació és un projecte editorial conjunt del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)
de la Generalitat de Catalunya i l’Observatori de la Comunicació
Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF). Aquesta sèrie
de publicacions en format digital pretén aportar a un públic ampli
informació rellevant i opinions d’experts sobre temes de debat social
relacionats amb l’alimentació i la comunicació.

La informació sobre aliments “ultraprocessats”: mites i realitats,
el segon número de la col·lecció Alimentació i Comunicació, tracta
la influència de la comunicació en la percepció dels consumidors sobre
aquest tipus de productes i els reptes informatius que tenen tots
els agents involucrats, des de l’Administració i les empreses del sector
fins als científics i tecnòlegs, passant pels dietistes-nutricionistes i els
divulgadors. La publicació recull les ponències d’un grup d’experts
i el posterior debat sobre aquest tema celebrat a la Universitat Pompeu
Fabra el 20 d’octubre del 2020.
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Els aliments “ultraprocessats”
i la informació alimentària: un debat necessari
La informació alimentària facilitada al consumidor no ha d’induir a error sobre les característiques
dels aliments, ni atribuir-los efectes que no tenen, ni suggerir propietats especials; ni tampoc pot atribuir-los propietats per prevenir, tractar o curar malalties. Així de categòric és el Reglament (UE)
1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor. Aquest text del Parlament Europeu
i del Consell estableix també que aquesta informació ha de ser precisa, clara i fàcil de comprendre pel
consumidor. D’altra banda, la informació voluntària no pot ser ambigua ni confusa i es basarà en dades
científiques.
Però aquests requisits no sempre són fàcils de complir per diverses raons. En primer lloc, cal tenir
present que la informació que circula a les xarxes socials i que es difon a través d’altres mitjans
de comunicació no està sotmesa a un control reglat. Principalment, es controla la informació alimentària que acompanya els aliments i la publicitat emesa per les empreses elaboradores o comercialitzadores; però aquesta no és l’única via ni la més freqüent per arribar als consumidors.
La televisió, les pàgines web trobades amb un cercador i les xarxes socials (principalment Facebook,
Instagram i YouTube) són els tres mitjans o canals més usats per la població (al voltant de la meitat
els utilitza) per informar-se sobre alimentació, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya, segons
l’Informe de recerca sobre els interessos i els hàbits informatius relacionats amb l’alimentació, elaborat per l’Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, del qual es va
publicar un resum al primer volum d’aquesta sèrie d’Alimentació i Comunicació. Per contra, els llibres
de divulgació, les pàgines web de l’Administració i els mitjans impresos són els canals i els mitjans
menys usats per la població per informar-se sobre alimentació.
En segon lloc, l’evolució de les tendències en alimentació és constant i la societat adopta nous hàbits
i demana aliments amb propietats saludables o relacionats amb l’estètica. Aquesta demanda fa que els
aliments i els hàbits alimentaris es classifiquin com a saludables o perjudicials sense una base científica sòlida, i que s’adoptin denominacions i nomenclatures que no estan definides, ni consagrades,
ni tampoc són descriptives, i que acaben generant confusió al consumidor.
En tercer lloc, el consumidor busca missatges clars i de fàcil comprensió, la qual cosa implica que es
generin missatges impactants, sovint simplistes, perquè siguin comprensibles pel públic al qual
es destinen i donin resposta a la demanda de fórmules o receptes senzilles de seguir.
Un exemple d’aquest paradigma són els anomenats aliments “ultraprocessats”. Partint d’aquest context, aquesta publicació pretén impulsar el debat sobre la importància i les repercussions que té
la informació alimentària en les decisions de compra i, en conseqüència, en l’alimentació i en la salut
de les persones, així com en la competitivitat de les empreses que elaboren o comercialitzen aliments.
Perquè el repte d’informar de manera clara i veraç el consumidor és un repte de tothom: empreses,
administracions, científics, comunicadors i la mateixa ciutadania.
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Aliments processats i “ultraprocessats”: definicions,
aspectes tècnics i malentesos
El debat sobre els anomenats aliments “ultraprocessats” parteix del qüestionament del terme, que no té
consens científic, i s’estén als missatges i les estratègies per moderar el seu consum degut a motius de salut.
Segons l’autora, les objeccions al concepte i la seva utilització són diverses, i reflecteixen una bretxa que
caldria reduir entre els experts en salut pública i en ciència i tecnologia dels aliments.

Amb els aliments “ultraprocessats” hi ha en realitat
dos debats: un de fons, sobre la conveniència de moderar-ne el consum i un altre més formal, sobre l’adequació del terme. Mentre que a la comunitat científica hi
ha consens sobre la necessitat d’augmentar el consum
de productes frescos, no n’hi ha sobre l’adequació del
terme aliment “ultraprocessat”, que compta amb grans
defensors i molts detractors. Aquesta situació sol passar quan no hi ha un concepte i una validació científica
al darrere i tampoc una norma que defineixi el terme.
El Reglament CE 852/2004 defineix com a processament (o transformació) qualsevol acció que altera
substancialment el producte inicial. A la vegada, els
aliments processats es defineixen com aquells que
s’obtenen de la transformació d’aliments sense processar i que poden contenir ingredients necessaris
per a la seva elaboració o que els confereixen unes
característiques específiques. L’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les
seves sigles en anglès) també defineix aliment processat com el que ha experimentat canvis en el seu estat
natural, i mínimament processat com el que reté la major part de les seves propietats físiques, químiques,
sensorials i nutricionals. Afegeix que el processament,
inclosa l’addició d’ingredients, pot reduir, augmentar
o no afectar les característiques nutricionals dels productes sense processar.
Avantatges i inconvenients
El processament dels aliments està lligat a l’evolució
humana. Els nostres avantpassats prehistòrics ja es van
enfrontar al problema de la inestabilitat de les matèries
primeres comestibles i, sense saber-ho, van aplicar
“processats” de dimensió culinària i tecnològica per millorar la palatabilitat, la digestibilitat, la conservació, la
seguretat biològica i química (fumat, salaó, curat…).
També són coneguts els inconvenients del processament, com la pèrdua de micronutrients, la generació de
compostos potencialment nocius i, en alguns casos de
processament industrial, la incorporació de sal, greixos
i sucres en quantitats més elevades que en els corresponents productes d’elaboració domèstica.
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No existeix una definició regulada per als aliments
“ultraprocessats”, ni tampoc un consens científic.
D’entrada, es pot sobreentendre que “ultraprocessat”
podria ser una graduació més intensa del processament, i que serien aplicables els mateixos principis que
per als aliments processats, fins i tot que els tractaments poden afectar positivament, negativament o no
afectar les seves propietats nutricionals. No obstant
això, la percepció actual no és aquesta, ja que als “ultraprocessats” se’ls assignen sempre connotacions negatives. Mentre que resulta curiós que el prefix ultra aplicat a altres operacions no té una connotació negativa:
temperatura ultraelevada (UHT), ultracongelat, etc.

La “culpabilitat” per la mala alimentació
es passa dels ciutadans, per la seva mala
elecció, a determinats aliments
El desenvolupament industrial a partir de la segona meitat del segle XX va afavorir una gran diversificació de productes i l’aparició d’aliments preparats i
semipreparats, i va coincidir en el temps amb canvis
en l’estil de vida i amb un increment en la prevalença
de malalties cròniques no transmissibles o ECNT
(obesitat, diabetis, etc.). Les estratègies de salut pública
per fer-hi front s’han centrat en missatges per responsabilitzar els ciutadans de la necessitat de seguir
una bona alimentació. Els seus resultats es podrien
resumir en el fet que la població ha entès i coneix el
missatge, però la realitat pràctica és que no l’aplica en
la mesura necessària per reduir-ne de manera significativa la prevalença. En els últims anys van guanyant
força noves estratègies que suposen un canvi de paradigma: la “culpabilitat” per la mala alimentació es
passa dels ciutadans, per la seva mala elecció, a determinats aliments.
Totes les estratègies que ajudin a reduir les ECNT
han de valorar-se, ja que signifiquen un enorme problema de salut pública; però també mereix una reflexió la conveniència o no de simplificar tant els missat-
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Confondre el consumidor amb un missatge
contrari a la tecnologia alimentària tampoc
l’ajuda a la seva educació alimentària

ges, classificant els aliments en funció de criteris no
sempre ben consensuats ni científicament validats.
Entre el missatge que tots els aliments són bons i
el que és dolent és la freqüència de consum i l’actual
de “bons” i “dolents”, probablement hi ha un recorregut que doni cabuda a missatges intermedis amb més
matisos, que a més donin continuïtat a les polítiques
d’educació nutricional dels últims anys i no alimentin
el despropòsit de dir primer una cosa i després el contrari; una realitat que ja s’ha donat en l’àmbit de la nutrició i l’alimentació.
El sistema més usat per classificar els aliments
segons el seu grau de processament és el NOVA, de
l’Escola de Salut Pública de la Universitat de São Paulo,
proposat el 2009 per Carlos Monteiro i modificat els
anys 2010, 2012, 2015, 2016 i 2018. Aquest autor defineix els “ultraprocessats” com a “formulacions industrials produïdes a partir de substàncies obtingudes
d’aliments o sintetitzades a partir d’altres fonts orgàniques, que normalment contenen poc o res de l’aliment
intacte i que generalment són riques en greixos, sal
i sucre, a més de tenir poca fibra dietètica, proteïnes,
micronutrients i compostos bioactius”.
Per identificar-los, se centra en la idea que la seva
elaboració inclogui processos industrials sense equivalent domèstic i que entre els seus ingredients hi hagi
substàncies que només es troben en aquest grup d’aliments. Així, serien “ultraprocessats” aliments amb almenys un ingredient característic i additius destinats
a modificar qualitats sensorials. Seguint aquest criteri,
serien “ultraprocessats” productes nutricionalment
tan diferents com galetes, begudes carbonatades,
begudes làcties, productes d’aperitiu, fórmules infantils per a lactants i begudes alcohòliques destil·lades.
Objeccions al terme “ultraprocessat”
La poca concreció del terme és una de les objeccions,
però no l’única. Una altra limitació és que no es defineixen límits quantitatius per als nutrients crítics, és a
dir, no s’indica a partir de quina quantitat de sal, sucre
o greix serien considerats “ultraprocessats”, i tampoc
s’indica quin és el contingut mínim de micronutrients
per no ser “ultraprocessat”. Una altra objecció és que
negativitza els additius alimentaris, plantejant dubtes
sobre la seva seguretat i obrint de nou un debat que ja
semblava superat.
Probablement degut a aquestes i altres incerteses,
el Comitè Científic de l’AESAN (2020) conclou que
el terme no ha d’associar-se a la intensitat del grau
de processament ni a una baixa qualitat nutricional

i també que, d’acord amb la normativa vigent, la majoria dels anomenats “ultraprocessats” respon a la definició legal d’aliments processats. Contràriament a
l’AESAN, la FAO (2019) sí que ho accepta, reconeixent
també la validesa de la classificació NOVA i assenyalant que el terme “ultraprocessats” pot ser una alternativa adequada a expressions com “menjar ràpid”
o “menjar porqueria”.
Independentment del terme que s’utilitzi, l’aplicació de poca tecnologia alimentària, tecnologies
suaus, aliments de proximitat no processats, etiquetes
netes (sense o amb pocs ingredients i additius) són
tendències actuals i creixents, que s’alineen, amb més
o menys fonament segons els casos, amb la sostenibilitat i la salut del planeta. La conveniència d’augmentar
el consum de vegetals i de reduir el d’aquests nutrients
crítics és també irrefutable. No obstant això, identificar els “ultraprocessats” com els culpables d’aportar
l’excés d’aquests nutrients potser no és l’opció més
adequada. Confondre el consumidor amb un missatge
contrari a la tecnologia alimentària tampoc l’ajuda a
la seva educació alimentària. Com totes les tecnologies, l’alimentària té aspectes positius i alguns inconvenients. L’actuació lògica és treballar de manera col·laborativa per reduir els inconvenients i no atacar
el concepte en genèric.
En relació amb els missatges que promouen reduir
el consum dels “ultraprocessats” per millorar l’alimentació, caldria plantejar-se almenys dues preguntes.
La primera: Què aporta al consumidor el missatge de
reduir el consum d’“ultraprocessats” en lloc del d’augmentar el consum de productes frescos? Com a mínim
caldria reconèixer que per al consumidor és bastant
més fàcil entendre i identificar el concepte d’aliment
fresc que el d’“ultraprocessat.
I la segona: Què aporta al consumidor el missatge
de reduir el consum d’aliments “ultraprocessats” respecte al de reduir el consum dels aliments situats a la
punta de les piràmides alimentàries? Després d’anys
educant la població en el significat de les piràmides
i quan majoritàriament ja se sap que els que estan en
la punta de la piràmide han de ser de consum moderat
o ocasional (una cosa és que se sàpiga i una altra que
es faci), aquest missatge perd pes relatiu perquè ara
els nous enemics són els “ultraprocessats”.
El temps dirà si els contundents missatges contra
els “ultraprocessats” són més efectius que els de moderar el consum dels aliments de la punta de la piràmide. Si és així, benvinguts siguin; però siguem conscients que si no es defineix millor el terme i s’estableixen
límits quantitatius raonables per categoritzar-los,
molts aliments sortiran perjudicats per una percepció
negativa que no mereixen atenent el seu valor nutricional. Per millorar la definició dels aliments que s’han
de consumir moderadament o reduir, és fonamental
trencar la bretxa actual entre experts en salut pública
i en ciència i tecnologia dels aliments.
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La visió del sector agroalimentari sobre el concepte
“ultraprocessat”
Les notícies que associen el consum d’aliments “ultraprocessats” a malalties cròniques, sumat a l’enfocament
alarmista i maximalista, ha projectat una visió negativa d’aquests productes, malgrat que no existeixen
evidències científiques sòlides ni una definició legal del concepte. Segons l’autor, fa falta un equilibri per
posar la salut al centre del debat sense ignorar la funció dels productes processats a la nostra societat.

6

La salut a llarg termini i la prevenció de malalties cròniques estan entre les principals preocupacions de les
societats avançades. La prevalença actual de l’obesitat
i l’afectació que aquesta pot tenir sobre altres malalties cròniques motiven el debat sobre el nostre model
alimentari i els productes que consumim (mètode de
producció, composició, origen, etc.). Aquesta preocupació es tradueix en una voluntat de revisar les polítiques vinculades a la salut pública, incidint en les variables que afectin la salut dels individus.
En aquest context, s’ha consolidat socialment l’ús
del terme “ultraprocessat” com una forma comuna de
definir un determinat tipus d’aliments, processats
de manera industrial i de composició complexa. Encara que la seva aparició en escena es remunta al 2009,
en els últims quatre anys el seu ús s’ha estès en la comunicació feta a la societat, tant pel que fa als estudis
científics com, sobretot, als mitjans de comunicació i a
les xarxes socials, integrant-se de manera natural en
el debat sobre l’alimentació.

que s’hi vinculen, hagi adquirit una forta connotació
negativa.
Davant aquesta situació, és necessari parlar del
grau de certesa sobre aquestes afirmacions. L’evidència científica disponible apunta a una correlació entre
un elevat consum de productes “ultraprocessats” i un
augment del risc de patir perjudicis per a la salut; però
no sembla suficient per establir una causalitat directa.
És important assenyalar que els estudis (la majoria
observacionals) contemplen el consum excessiu com
a principal factor de risc, fixant aquest consum en més
de quatre ingestes al dia en la majoria dels casos, mentre que no observen efectes significatius quan el consum és menor.
Els efectes sobre la salut podrien venir determinats pel consum excessiu d’uns determinats components concrets presents en aquests productes, o bé pel
dèficit d’altres nutrients, a causa del descens en el consum de productes no processats com les fruites i les
verdures per efecte de la substitució.

Diversitat de classificacions
Encara que d’entrada sembla un concepte fàcil d’entendre, en realitat no existeix una definició legal que
l’empari, ni consens entre la comunitat científica
sobre les variables que han de definir un aliment “ultraprocessat”, i els seus marges són difusos. En l’actualitat, hi ha com a mínim set sistemes de classificació.
En alguns casos, la classificació fa referència al tipus
i al grau de processament que experimenten els aliments, mentre que en altres sistemes els aliments
es classifiquen en l’un o l’altre grup de processament
en funció de la seva formulació i composició. Els sistemes NOVA i SIGA són els més utilitzats en aquest
moment.
Les notícies que vinculen el consum excessiu de
productes “ultraprocessats” amb el càncer, l’obesitat o
l’envelliment i, sobretot, l’enfocament maximalista i,
sovint, alarmista utilitzat en els titulars dels mitjans
de comunicació tenen un fort impacte en la percepció
del consumidor. Aquest fet ha provocat que el concepte
“ultraprocessat” i, per extensió, les característiques

Compromís amb la millora de la dieta
En els casos en els quals l’evidència científica està
més consolidada, el sector alimentari ha demostrat
el seu compromís amb la millora de la dieta. L’adhesió
general al pla de millora de composició d’aliments
de l’AESAN, la implantació voluntària de NutriScore
i la reducció de la presència d’acrilamida en determinats aliments processats són només alguns exemples
de l’esforç d’adaptació del sector.
Però l’ús genèric, i fins i tot maximalista, que es
fa del terme “ultraprocessat” transmet un missatge

Si volem implantar estratègies efectives
en la millora de la salut de la població hem
de tractar enfocaments complementaris
i compassats, que actuïn sobre la demanda
d’aliments, fomentant la implantació de
dietes i hàbits saludables
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Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre el impacto del consumo de alimentos “ultra-procesados” en la salud de
los consumidores. Número de referència: AESAN-2020-003.

equivocat quan presenta el processament d’aliments
o l’ús de la tecnologia com una cosa negativa o que
s’hagi d’evitar. Aquesta vinculació, entesa sense matisos, reforça les fòbies i les percepcions esbiaixades
sobre tot el que tingui un origen industrial. I el mateix succeeix amb els additius, que es veuen amb
una perspectiva negativa a causa de la creixent quimiofòbia present a la societat. Aquestes substàncies
són sotmeses a estrictes processos d’avaluació
del risc abans d’aprovar i regular el seu ús, garantint
la seva seguretat. Evidentment, el coneixement
científic avança, les avaluacions estan en constant revisió i es van introduint les millores que siguin necessàries. Però no per això hem de posar en dubte l’ús
de tots els additius, ja que alguns compleixen una
funció essencial en el producte.
Més enllà de plantejaments binaris, etiquetant els
aliments com a bons o dolents, no hem d’oblidar que
un producte, per si mateix, no constitueix una dieta.
I precisament aquesta dieta és el factor determinant
en la salut de les persones. L’evidència científica és
sòlida en aquest àmbit, i no hem de renunciar a l’educació en hàbits saludables de la societat, fent-nos
tots corresponsables de la nostra salut a través de les
nostres eleccions de consum.
I és que l’alimentació és una qüestió molt com-

plexa i amb molts matisos. Encara que el seu objectiu
principal és la nutrició del cos, no hem d’oblidar que
també té altres funcions importants, tant socials com
culturals i fins i tot emocionals, com en els moments
en què se solen consumir determinats productes processats o d’indulgència. Encara que aquestes variables no han de condicionar el conjunt de la nostra
dieta, no podem ignorar-les, ja que estaríem ignorant
una part de la realitat que condiciona la nostra alimentació.
Un equilibri necessari
Per tant, si volem implantar estratègies efectives en
la millora de la salut de la població hem de tractar enfocaments complementaris i compassats, que actuïn
sobre la demanda d’aliments, fomentant la implantació de dietes i hàbits saludables. Aquestes estratègies
també han d’actuar sobre l’oferta de productes processats, millorant les seves característiques i composició
quan així ho exigeixi l’avaluació de risc feta partint
d’una evidència científica sòlida. D’aquesta manera,
trobarem l’equilibri necessari per posar la salut al
centre del debat, sense ignorar el paper i la funció
que tenen els productes processats en la nostra societat, i integrant-los en el concepte d’una dieta equilibrada i saludable.
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Efectes dels aliments “ultraprocessats”
en la salut: què sabem segons l’evidència científica
En paral·lel a l’augment del consum d’aliments “ultraprocessats” a Europa i Amèrica –fins a representar
el 25-60% de l’aportació energètica de la dieta–, ha crescut també la preocupació pel seu impacte en la salut.
Els estudis disponibles suggereixen que el consum habitual d’aquests aliments pot augmentar el risc de mort
i malaltia, però el grau de certesa de l’evidència és baix o molt baix.

En els darrers anys, s’ha parlat molt en els mitjans de
comunicació, de manera més o menys rigorosa i matisada, del consum dels anomenats aliments “ultraprocessats” i els seus possibles efectes perjudicials per a
la salut. Però, fins a quin punt són fiables els missatges
que es difonen a través dels mitjans?, estan basats
en l’evidència científica?, quin grau de certesa o de
confiança té l’evidència científica?
Encara que no existeix una definició específica
d’aliment “ultraprocessat”, entre els sistemes de classificació d’aliments i begudes segons el grau de processament, el sistema NOVA és el més utilitzat per
avaluar l’efecte del consum d’aliments “ultraprocessats” sobre la salut.1, 2 Aquest sistema els classifica
com aquells que s’han elaborat predominantment o
completament amb ingredients industrials, i que
contenen pocs o cap aliment natural.
D’acord amb la classificació de NOVA, el consum
dels aliments “ultraprocessats” ha augmentat notablement a tot el món des de fa unes dècades.2 De fet, a
Europa i Amèrica representen el 25-60% de l’aportació energètica de la dieta. De l’any 1990 al 2010, el consum d’aliments “ultraprocessats” entre la població

espanyola s’ha triplicat (de l’11% al 32% de l’aportació
energètica de la dieta).
Entre la població adulta espanyola, els grups d’aliments “ultraprocessats” més consumits van ser la carn
i la carn processada (17%), la brioixeria i els dolços
(14%), les galetes (9%), els productes lactis (9%),
la melmelada i la pastisseria (7%) i els menjars precuinats (7%).2 En un altre estudi es va observar que
la carn processada (15%), les begudes ensucrades
(15%), els productes lactis (12%) i les patates fregides
(11%) van ser les principals fonts de consum. Mentre
que entre la població infantil, els dolços i la pastisseria
(32%), els cereals (26%), els productes lactis (19%),
els menjars i salses preparades (15%), la carn processada (5%) i les begudes ensucrades (4%) van ser els
principals aliments contribuïdors.
Fins avui, s’han fet diversos estudis epidemiològics; tant estudis transversals com longitudinals, i algun assaig clínic. Els resultats suggereixen que el
consum d’aliments classificats com “ultraprocessats”
pot augmentar el risc de mortalitat per totes les causes, malalties cardiovasculars, diabetis, risc cardiometabòlic i càncer.1, 2

Taula resum sobre el grau de certesa dels resultats de la recerca publicada en l’avaluació de Nutrimedia sobre els efectes
del consum habitual d’aliments “ultraprocessats”.
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En 37 dels 43 estudis identificats en una revisió
narrativa recent mitjançant una cerca sistemàtica,3
s’ha observat que el consum d’aliments “ultraprocessats” es va associar amb un major risc de sobrepès,
obesitat, risc cardiometabòlic (per exemple, hipertensió), càncer, diabetis tipus 2, malaltia cardiovascular, síndrome de l’intestí irritable, depressió, fragilitat
i mortalitat per qualsevol causa entre la població
adulta. També s’ha observat una associació entre
el consum dels “ultraprocessats” i el risc cardiometabòlic i d’asma en nens i adolescents. A més, no s’ha
observat cap associació entre el consum d’“ultraprocessats” i els resultats beneficiosos per a la salut.3

Els resultats dels estudis disponibles
en l’actualitat indiquen que encara no
es pot respondre amb confiança
la pregunta de si els aliments i les begudes
“ultraprocessats” són o no perjudicials
per a la salut
Al projecte Nutrimedia del OCC-UPF y el Centre
Cochrane Iberoamericà s’ha avaluat el grau de certesa
de l’evidència científica disponible, així com la veracitat
del missatge “el consum habitual d’aliments ‘ultraprocessats’ és perjudicial per a la salut”,4 mitjançant
el sistema de referència internacional GRADE.5
Considerant els estudis de major qualitat metodològica i més recents, s’ha observat que el consum
de més de quatre racions diàries d’aliments “ultraprocessats”, en comparació amb un consum de menys
de dues racions diàries, podria augmentar el risc de
mortalitat (aproximadament un 62%). Dit en altres
paraules, en una població de 1.000 persones, en moririen 13 menys consumint menys de dues racions diàries d’aliments “ultraprocessats”, en comparació
amb una població de 1.000 persones que en consumeixi més de quatre racions diàries. En aquesta avaluació, també s’ha observat que és incert que el consum
habitual d’aliments “ultraprocessats” augmenti el risc
de mortalitat per malaltia cardiovascular i de mortalitat per càncer.
Amb aquests resultats, és possible que el consum
habitual d’aliments “ultraprocessats” sigui perjudicial
per a la salut. En concret, el seu consum podria augmentar la mortalitat per qualsevol causa. No obstant
això, aquí és important considerar que el grau de certesa (o confiança) dels resultats de la recerca sobre
aquest tema és baix. En el cas de la mortalitat per
malaltia cardiovascular i/o per càncer, és incert o dubtós que el seu consum augmenti el risc de mortalitat
per aquestes causes. De fet, el grau de certesa és molt
baix perquè els estudis són observacionals i, a més,
els resultats són imprecisos. Aquests resultats indiquen que encara no es pot respondre amb confiança

la pregunta de si els aliments i begudes “ultraprocessats” són perjudicials. Per tant, és probable que futurs
estudis modifiquin la confiança en l’estimació de
l’efecte i la seva magnitud.
Aquests resultats són consistents amb altres estudis epidemiològics ben dissenyats i executats amb característiques (per exemple, país i edat de la població)
i mètodes (principalment en l’avaluació del consum
d’“ultraprocessats”) diferents,3 així com amb altres
revisions sistemàtiques recents i de qualitat que han
avaluat l’efecte de dos aliments “ultraprocessats”
(carn processada i begudes ensucrades) en la mortalitat per qualsevol causa.6, 7
Amb tot això, és important destacar que es necessiten més estudis sobre aquest tema, ja que actualment són escassos. Per exemple, es necessiten més
estudis que avaluïn l’impacte de la matriu alimentària, la composició nutricional, els ingredients, els
additius alimentaris, els materials de contacte amb
els aliments i els contaminants produïts durant
el processament en l’associació entre el consum d’aliments “ultraprocessats” i la salut. També es necessiten més estudis que avaluïn la comparabilitat entre
els estudis sobre aquest tema (i no únicament en
aliments “ultraprocessats” específics).
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Aspectes jurídics i conceptuals sobre els aliments
transformats i “ultraprocessats”
Encara que el concepte d’aliment “ultraprocessat” es va obrint pas a poc a poc a la nostra societat, el cert és
que no existeix una categoria jurídica o una definició legal que l’empari. De moment, la Unió Europea no s’ha
pronunciat sobre si aquest tipus d’aliments s’haurien d’incloure en alguna categoria existent o constituir-ne
una de nova, que podria ser la d’ultratransformats o molt transformats.

Línia de producció de galetes. Foto: Mady70 /Shutterstock.

Ha de partir-se de la premissa que no existeix una
categoria jurídica o una definició legal relativa als
aliments “ultraprocessats”. I això és així no sols a
Espanya, sinó també en l’àmbit dels estats europeus
i de molts altres països del món.
Una recent consulta feta el 19 d’octubre del 2020
confirma aquest extrem: d’entre tots els països analitzats, tan sols l’Índia (en unes certes orientacions en
l’àmbit escolar i de la restauració col·lectiva) i Àustria
tenen comunicats governamentals informatius sobre
això.1
Dins ja de l’àmbit comunitari, les categories que
guarden cert paral·lelisme amb els aliments “ultrapro10

Les categories que guarden cert
paral·lelisme amb els ultraprocessats
són les d’“aliments no transformats”
i “aliments transformats”.

cessats” són les d’“aliments no transformats” i “aliments transformats”. Aquestes categories procedeixen
d’una norma comunitària, en concret del Reglament
UE 852/2004, el qual, pel seu efecte directe, s’aplica
d’idèntica manera a Espanya.
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Així, els aliments no transformats es defineixen
com aquells “productes alimentosos que no hagin
estat sotmesos a una transformació, inclosos els productes que s’hagin dividit, partit, seccionat, llescat,
desossat, picat, pelat o escorxat, triturat, tallat, netejat, desgreixat, espellofat, mòlt, refrigerat, congelat,
ultracongelat o descongelat”; mentre que els aliments
transformats són aquells “productes alimentosos obtinguts de la transformació de productes sense transformar. Aquests productes poden contenir ingredients que siguin necessaris per a la seva elaboració o
per conferir-los unes característiques específiques” 2.
Al seu torn, s’entén per transformació “qualsevol
acció que alteri substancialment el producte inicial,
inclòs el tractament tèrmic, el fumat, el curat, la maduració, l’assecat, el marinat, l’extracció, l’extrusió o
una combinació d’aquests procediments”3.
Aquestes definicions, aprovades l’any 2004, van
ser a la vegada recollides en un important reglament
comunitari sobre etiquetatge publicat el 2011 (Reglament UE núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del
Consell del 25 d’octubre del 2011 sobre la informació
alimentària facilitada al consumidor), sense que hagin
estat modificades fins a l’actualitat. Per això, el que
normalment se sol entendre com a aliment “ultraprocessat” tindria cabuda dins de la definició legal d’aliment transformat.

La denominació correcta d’aquests
aliments en català seria la d’“ultratransformats” o “molt transformats”,
per mantenir així el paral·lelisme amb
les traduccions oficials publicades per
la Unió Europea.

Al marge d’aspectes legals, la veritat és que el concepte d’aliment “ultraprocessat” es va obrint pas a
poc a poc a la nostra societat; de fet, a principis d’aquest
2020 ja es va formular una pregunta al Parlament de
la Unió Europea sobre aquest tema.
En la seva resposta, la Comissió va manifestar que
en l’estratègia “de la granja a la taula”5 s’explorarien
noves vies per millorar la informació facilitada als
consumidors en aspectes com podrien ser els relatius
a la informació nutricional. No obstant això, quan
aquesta estratègia va ser finalment publicada no es va
incloure cap referència als aliments ultraprocessats.
En ocasions anteriors (les quals guarden cert
paral·lelisme amb la situació actual dels aliments “ultraprocessats”, com, per exemple, quan es va donar
l’oportunitat de crear una categoria específica per als
aliments funcionals), la Unió Europea va promoure
l’adopció de documents científics de consens; i, després d’això, va valorar si la normativa existent en

aquell moment podia acollir aquesta realitat o si, per
contra, resultava evident la necessitat de crear una
nova categoria legal.
Això ens porta a pensar que en el cas dels anomenats aliments “ultraprocessats” la Unió Europea seguiria un procés similar al descrit i tan sols després
del consens científic i la ponderació de la necessitat
de la seva regulació, es determinaria si aquest tipus
d’aliments podrien constituir una categoria diferenciada. D’altra banda, vull apuntar que, al meu entendre,
la denominació correcta d’aquests aliments en llengua
catalana seria la d’“ultratransformats” o “molt transformats”, per mantenir així el paral·lelisme amb les
traduccions oficials publicades fins avui per la Unió
Europea6.

NOTES
1. Diet quality and processed foods. Disponible a: https://www.
foodstandards.gov.au/consumer/nutrition/Pages/Diet-quality-andprocessed-foods.aspx
2. Article 2.1 del Reglament UE 852/2004.
3. Ídem nota anterior.
4. “Regulation (EU) 1169/2011(1) sets out that prepacked foods shall
have a mandatory nutrition declaration (...) given on a voluntary basis
as long as it is consistent with the requirements of Regulations (EU) No
1169/2011 and (EC) No 1924/2006 (...) Nutri-Score is a voluntary nutritional logo for foods (...) The Commission is not aware that in the EU
the NOVA classification has been used for informing consumers about
specific characteristics of a food, such as the degree of processing of
foods (…) In the Farm to Fork Strategy, to be presented in spring 2020
as part of the European Green Deal, the Commission will explore new
ways to improve consumer information on details such as the nutritional
value of food”. Disponible a: https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/E-9-2020-000299-ASW_EN.html
5. L’estratègia “de la granja a la taula” es va aprovar a la Unió Europea
el 2000, després de la crisi provocada per l’anomenada “malaltia de
les vaques boges”. Des d’aquest moment, es va adoptar a escala comunitària un enfocament global de l’alimentació, en el qual la seguretat
alimentària començava en el camp i acabava en l’aliment final destinat
als consumidors. Després de l’aprovació de la política del Green Deal i
amb la irrupció de la covid-19, aquesta estratègia ha estat revisada
i actualitzada a la realitat dels nostres dies.
6. La categoria de “processed foods” (similar a la denominació
en anglès d’”ultra-processed foods”) s’ha traduït en les versions oficials
en castellà com a “alimentos transformados” (vegeu a títol d’exemple
el Reglament UE 852/2004 ja citat).
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La imatge que tenen els consumidors dels productes
“ultraprocessats”
El terme “ultraprocessat” ha estat adoptat per investigadors i especialistes sense massa reticències a partir
de la classificació NOVA, i ha donat lloc a una abundant literatura científica. No obstant això, els estudis
sobre la imatge que tenen els consumidors d’aquests productes són escassos i sembla necessari establir
campanyes de comunicació per ajudar els ciutadans a reconèixer-los.

“Ultraprocessat” és un terme relativament nou que va
ser encunyat per primera vegada el 2009 pel doctor
Carlos Monteiro1 en un comentari convidat dins de
la revista Public Health Nutrition. El títol d’aquest comentari ja anunciava un important gir de timó en els
enfocaments que fins avui s’havien dirigit cap als problemes de salut pública des del prisma de l’alimentació.
En el que seria una traducció lliure del seu encapçalament: Nutrició i salut. El problema no està tant en els
aliments, ni en els nutrients, sinó en el seu processament,2 s’estableix el germen del que, amb poques
modificacions, va cristal·litzar en el sistema NOVA
de classificació dels aliments en base al seu grau de
processament que avui coneixem.3
Amb independència de l’origen etimològic de la
construcció lingüística “ultraprocessat”, és necessari
tenir en compte que l’objectiu de fer aquesta classificació no és cap altre que el d’ajudar a establir polítiques de salut pública per traslladar als consumidors
un missatge el més clar possible en relació amb les
seves eleccions alimentàries.
Literatura científica sobre “ultraprocessats”
Des d’aquell 2009, el volum de la literatura científica
que inclou el terme “ultraprocessat” referit als aliments és significatiu, i aconsegueix a dia d’avui més de
400 resultats (en concret 424, el 18 d’octubre del 2020)
en el cercador de la Llibreria Nacional de Medicina
dels Estats Units (PubMed). Per tant, i a pesar que el
terme ha estat adoptat sense massa reticències pels
investigadors i especialistes en la matèria, i que el manegen sense cap problema sobre la base de la definició
del sistema NOVA, és procedent, i fins i tot necessari,
que ens preguntem si els consumidors –destinataris
últims de les possibles polítiques de salut pública– ho
entenen de manera adequada.
Lamentablement, hi ha molt pocs estudis i publicacions científiques que hagin posat el focus en aquesta
qüestió. En realitat, només n’hi ha dues, i tots dos treballs estan coordinats per la Universitat de la República de l’Uruguai.
El primer, de l’any 2016, Consumers’ conceptualization
of ultra-processed foods,4 va consistir en un estudi en
12

línia de 2.381 participants, als quals es va demanar que
expliquessin què entenien per aliments “ultraprocessats”, i també que enumeressin aquells aliments que
ells consideraven dins d’aquesta categoria. D’aquesta
manera, la gran majoria dels participants va coincidir
a donar una explicació que concordava en la major
part dels casos, però no sempre, amb la descrita en la
literatura científica.

Sembla necessari establir campanyes
de comunicació per ajudar els ciutadans
a distingir de manera adequada
els productes “ultraprocessats”, amb
la finalitat d’implementar polítiques que
en ressaltin els potencials efectes negatius

La segona, més recent, de l’any 2020, The heuristics that guide healthiness perception of ultra-processed
foods: a qualitative exploration,5 va tractar d’analitzar
en una població de 152 participants (mitjançant
la discussió en grups de discussió o focus groups)
aquelles característiques que, si estaven presents en
un aliment, el farien més o menys saludable. Al mateix
temps, va estudiar les opinions de la mostra per
conèixer si existia un criteri unànime a l’hora de considerar com no saludable qualsevol aliment classificat com “ultraprocessat” i, més en concret, quines
eren les raons per les quals, en un moment donat, uns
certs “ultraprocessats” podrien no ser considerats
com a perjudicials o fins i tot ser considerats com a
saludables.
Si bé va resultar que l’absència de processament
en els aliments va ser una característica associada
al saludable, no sempre es van classificar tots els productes “ultraprocessats” com a no saludables. Per jutjar si un producte “ultraprocessat” era saludable o no,
els participants van emprar diverses estratègies cognitives que tendien a confiar en senyals simples, com
el disseny de l’etiqueta, les declaracions de nutrients,
la marca, el preu i el país d’origen com a indicadors.
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En tots dos estudis els autors van emfatitzar en la
discussió la necessitat d’establir campanyes de comunicació per ajudar els ciutadans a distingir de manera
adequada els productes “ultraprocessats”, amb la finalitat d’implementar polítiques que ressaltin els potencials efectes negatius.
En mi opinión, aunque la definición que conocemosAl meu entendre, encara que la definició que
coneixem d’aliment “ultraprocessat” no és exhaustiva
i ens pot semblar abans intuïtiva que metòdica, és
un sistema que resol d’una manera extremament
senzilla i amb una efectivitat inusitada un problema
que arrosseguem durant, almenys i sent generosos,
quatre dècades. En el terreny de les ciències biomèdiques no tenim cap problema per aplicar mètodes indirectes i fins i tot doblement indirectes per aconseguir
amb precisió la magnitud o la condició d’algunes
variables (per exemple, la composició corporal analitzada per bioimpedància). No veig la raó per no fer el
mateix per classificar la idoneïtat d’un aliment, sempre que el resultat sigui prou precís. És cert que el sistema NOVA té errors, però és un dels sistemes que
menys contradiccions acumula i menys excepcions
necessita que se li apliquin.
El problema de l’obesitat i de les malalties no
transmissibles ha aconseguit una magnitud tal que
és necessari plantejar-se la idoneïtat de certes expressions com “el fi justifica els mitjans” o almenys “uns
certs mitjans”. Sens dubte, serà necessari implementar esforços perquè els ciutadans coneguin la veritable
definició d’“ultraprocessat”. Però mentre això no succeeix, les raons per les quals els consumidors acaben

per identificar, amb encert, els “ultraprocessats”, haurien de ser assumides com un problema menor. Sempre que, és clar, siguin quines siguin aquestes raons,
serveixin per minimitzar la seva presència en la dieta
quotidiana.
Declaració de conflictes d’interès. Juan Revenga ha
estat contractat i ha rebut una compensació econòmica
(d’agost del 2019 a agost del 2020) per l’startup tecnològica ElCoCo, que ofereix una valoració nutricional dels
aliments a partir del seu codi de barres. En l’actualitat,
continua vinculat al projecte, però sense rebre cap mena
de compensació.
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DEBAT
Carmen Vidal, Xavier Pera, Montserrat Rabassa, Silvia Bañares, Juan Revenga i Glòria Cugat. Moderador: Gonzalo Casino

Els aliments “ultraprocessats” en el punt de mira de
la comunicació alimentària
El consum d’aliments “ultraprocessats” ha augmentat i, alhora, han proliferat les notícies i els missatges que
afirmen que són perjudicials per a la salut. No obstant això, encara existeixen moltes llacunes quant a la seva
definició i base científica dels seus efectes per a la salut. Un grup d’experts dels àmbits acadèmic, legal,
científic i de la comunicació, juntament amb representants de la indústria i l’Administració, han debatut sobre
els problemes i els reptes que planteja la informació sobre els aliments “ultraprocessats”.

Percepció negativa del consumidor sobre
els aliments “ultraprocessats”
La percepció negativa de la població sobre els aliments
“ultraprocessats” està relacionada amb l’augment del
consum d’aquests productes i la proliferació de missatges sobre els riscos que implica el seu consum per a
la salut; però la qüestió admet nombrosos matisos,
segons els experts participants en el debat. Molts tenen a veure amb la cerca de respostes simples a preguntes i problemes complexos. Com apunta Carmen
Vidal, catedràtica de Nutrició de la Universitat de Barcelona, en la societat actual, per un excés d’informació
que no sempre està contrastada, tenim un consumidor
confós i no gaire ben educat en temes d’alimentació
i salut que espera que li diguin el que és bo i dolent.

Carmen Vidal:
“Per un excés d’informació no sempre
contrastada, tenim un consumidor confós
i no gaire ben educat en temes d’alimentació
i salut que espera que li diguin el que és bo i
el que és dolent”

Aquesta percepció negativa en l’opinió pública
transcendeix l’esfera científica i té múltiples arrels
i ramificacions. Per a Juan Revenga, dietista-nutricionista i divulgador, les connotacions negatives associades al terme “ultraprocessat” tenen les seves arrels
en el sil·logisme d’associar tot el natural amb el saludable, de tal manera que l’artificial i, per tant, l’“ultraprocessat”, resulta poc saludable. Per part seva, Silvia
Bañares, especialista en dret alimentari, apunta que
les connotacions negatives sobre la qualitat nutricional associades als termes “aliment processat” o “ultraprocessat” podrien tenir també una explicació lingüística. En aquest sentit, suggereix que referir-se
als aliments “ultraprocessats” com a ultratransfor14

Silvia Bañares:
“Referir-nos als aliments ultraprocessats
com a aliments transformats podria
contribuir a evitar en part les seves connotacions negatives”
mats o molt transformats podria ajudar a evitar en
part les seves connotacions negatives.
Xavier Pera, responsable de seguretat alimentària
i qualitat d’AECOC, considera que influeixen múltiples factors més enllà del contingut de la informació
dels mitjans i les xarxes: apriorismes o conviccions
personals, la capacitat per interpretar la informació
i el poc temps disponible per informar-se en profunditat. Aquests factors, sumats a la cultura de la immediatesa i la pèrdua de confiança en els missatges oficials,
poden explicar la necessitat creixent del consumidor
de simplificar la seva presa de decisions, secundant-se
en actors externs –ja sigui l’opinió d’un professional
o una aplicació mòbil– i aplicant un enfocament binari, i fins i tot reduccionista, per saber si un aliment és
bo o perjudicial per a la seva salut.
Encara que l’alimentació és un factor modificable
en la prevenció de malalties cròniques, la partida del
pressupost familiar de les llars espanyoles destinada
a la compra d’aliments ha disminuït en els últims anys,
com adverteix Revenga. L’oferta alimentària ha augmentat i hem començat a despreocupar-nos per l’alimentació per preocupar-nos per qüestions d’oci.
Així ho reflecteixen les dades de l’Institut Nacional
d’Estadística, que mostren que la despesa destinada
a la cistella de la compra ha passat del 52% el 1952 al
14-16% a l’actualitat.

La informació sensacionalista i el paper
de les xarxes i els ‘influencers’
Les informacions i les opinions maximalistes, els titulars sensacionalistes que busquen el clic i la simplifica-
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De baix a dalt, Andreu Prados, Silvia Bañares, Xavier Pera, Montserrat Rabassa, Juan Revenga, Carmen Vidal, Glòria Cugat i Gonzalo
Casino, al Campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra el dia del debat. Foto: Ignacio Adeva.

ció dels missatges han afavorit l’accés fàcil a la informació alimentària. Aquesta tendència es nodreix d’un
augment de la informació contradictòria entre els
diferents actors implicats en la cadena alimentària
i en la pèrdua creixent de confiança de la societat en els
missatges oficials. Com a resultat, la població busca
els seus propis referents per informar-se en temes
alimentaris, prioritzant com a criteris d’elecció que
parlin el seu mateix idioma i que estiguin lliures de
conflictes d’interessos aparents. Segons Glòria Cugat,
l’augment de les malalties cròniques ha fet que la població es preocupi per la seva alimentació i que busqui
respostes senzilles sense qüestionar-se els missatges
que li arriben.
Els professionals mediàtics o influencers, que juguen una part activa en el debat dels aliments “ultraprocessats”, en particular a les xarxes socials, poden

Juan Revenga:
“Els influencers també poden tenir aspectes
positius, ja que arriben a un segment de
la població jove difícil de captar per altres
canals i influir perquè prengui més consciència de la seva alimentació”

tenir un efecte amplificador de la confusió. Això s’explica perquè alguns professionals amb impacte mediàtic prioritzen la seva visibilitat davant de convertir-se
en fonts d’informació fiables en temes d’alimentació i
salut. Segons Xavier Pera, crear sentit de pertinença,
tenir un discurs radical i atacar la gran indústria alimentària són alguns dels factors que poden explicar
l’èxit viral a internet de determinats professionals mediàtics.
D’altra banda, el to general negatiu de la conversa
en les xarxes socials facilita la immediata propagació
d’informació amb una qualitat que no sempre es pot
contrastar. No obstant això, Revenga remarca que els
influencers en nutrició també poden tenir aspectes
positius. A vegades, un professional amb molta visibilitat a les xarxes socials pot arribar a un segment
de població jove difícil d’aconseguir per altres canals
i influir perquè prengui més consciència de la seva
alimentació.

Evidències científiques dels efectes
dels “ultraprocessats” sobre la salut
Malgrat la mala fama que els aliments “ultraprocessats” tenen en l’opinió pública, l’evidència científica
disponible no és tan sòlida com per determinar amb
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confiança si són perjudicials per a la salut. Això es deu
al fet que el grau de certesa de les descobertes dels
estudis sobre els efectes dels “ultraprocessats” en la
salut –provinent majoritàriament d’estudis observacionals– és baix. Carmen Vidal afegeix que els sistemes de classificació dels aliments “ultraprocessats”
en els quals es basen els estudis epidemiològics per
observar la relació entre l’exposició a aquests aliments
i els efectes en la salut, en general s’han aplicat a dades
d’enquestes de consum alimentari que no s’havien
dissenyat específicament per diferenciar els aliments
en funció del grau de processament, per la qual cosa
poden aparèixer errors i contradiccions a l’hora de
categoritzar els aliments “ultraprocessats”. Amb
aquesta incertesa, pot ser qüestionable fer recomanacions a la població, i sembla necessari fer més i millors
estudis sobre l’efecte dels “ultraprocessats” en la salut.
Montserrat Rabassa, investigadora de l’Institut
de Recerca Biomèdica Sant Pau, defensa també la importància de millorar la metodologia dels estudis sobre
l’efecte dels aliments “ultraprocessats” en la salut.
Per poder respondre amb un major nivell de certesa
a la pregunta de si els aliments són perjudicials per a
la salut, fa falta desenvolupar uns bons protocols metodològics, estandarditzar els mètodes d’estimació de
la ingesta alimentària i tenir en compte aquells factors
que poden alterar el resultat de l’estudi.

Glòria Cugat:
“L’augment de les malalties cròniques
ha fet que la població es preocupi per
la seva alimentació i busqui respostes
senzilles sense qüestionar-se els missatges
que li arriben”

Consens científic i marc regulador
de la definició d’aliments “ultraprocessats”
El debat entorn als aliments “ultraprocessats” per
part dels científics i la societat s’ha centrat en la seva
conveniència de consum en la dieta. La primera definició d’“ultraprocessats” elaborada per Carlos Monteiro el 2009 i les seves posteriors modificacions s’han
basat en objectius de recerca en el context d’estudis
epidemiològics. No obstant això, a la Unió Europea
encara no existeix una definició operativa consensuada ni una definició legal del que són els aliments
“ultraprocessats”. Disposar d’una definició científica
d’aliments “ultraprocessats” simple i consensuada
serviria com a punt de partida per establir un marc
normatiu que permeti estandarditzar els criteris
d’aquesta classificació. I a partir d’aquí poder definir
polítiques públiques de publicitat i impostos, i plante16

jar els estudis dels seus efectes per a la salut. No
obstant això, per arribar a aquesta definició abans cal
superar algunes limitacions. Així, per exemple, Carmen Vidal explica que delimitar les fronteres quant a
la quantitat i tipus de nutrients o additius que s’inclouen per saber quan l’aliment es pot considerar o no
“ultraprocessat” és difícil d’establir a través de proves
científiques.

Xavier Pera:
“Crear sentit de pertinença, tenir
un discurs radical i atacar la indústria
alimentària són alguns dels factors que
poden explicar l’èxit a internet d’alguns
professionals mediàtics”

Més enllà de l’origen de la seva definició i de la
manca d’un consens científic, Silvia Bañares apunta
que la presència dels aliments “ultraprocessats” en
la cistella de la compra sembla ser l’altra cara de la
moneda de l’arribada dels missatges de la indústria
alimentària relacionats amb el natural (de l’anglès
green claims) i les etiquetes “sense” (de l’anglès clean
labels). La producció sostenible dels aliments i el seu
impacte mediambiental és una de les àrees principals
de desenvolupament de la indústria. En aquest escenari i per donar resposta al que demanda el consumidor, Xavier Pera comparteix que la indústria alimentària està en un procés d’adaptació de la seva activitat
i productes, en resposta als reptes globals que afrontem, i de millora de la comunicació a través d’un etiquetatge voluntari més honest i transparent. No obstant això, Juan Revenga assenyala que els missatges
relacionats amb els efectes mediambientals que tenen
els aliments no necessàriament garanteixen que el seu
perfil nutricional sigui saludable.

Reptes i eines per avançar cap a
una informació alimentària de més qualitat
La informació sobre alimentació, i en particular sobre
els aliments “ultraprocessats”, admet una escala de
grisos a la qual el consumidor actual no està acostumat. Hem passat del punt en què el consumidor sigui
el responsable de les seves eleccions alimentàries a
utilitzar estratègies agressives de màrqueting i comunicació basades a culpabilitzar als aliments. Mentre
que sembla ser que els missatges negatius per aconseguir una alimentació saludable calen més, l’alternativa
d’usar els missatges en positiu no funciona i semblen
innecessaris perquè tothom els coneix. Carmen Vidal
suggereix que personalitzar els missatges en alimentació sembla ser més apropiat per tenir una millor salut a llarg termini. Per a això, és necessari que es valori
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més la figura del dietista-nutricionista i aconseguir
que tingui el seu espai dins de la sanitat pública.
Silvia Bañares defensa que en lloc que la responsabilitat recaigui sobre els aliments, s’hauria de prioritzar l’apoderament i l’esperit crític del consumidor,
començant per l’escola i la família. Per a això, en lloc de
dir-li al consumidor el que ha de fer per alimentar-se
de manera saludable, seria millor ensenyar-li a desenvolupar el seu propi criteri. D’aquesta manera, el mateix consumidor podria autogestionar els missatges
que rep per prendre decisions informades en salut,
de manera que la responsabilitat no recaigui exclusivament en l’Administració i en la indústria alimentària. En conseqüència, l’educació i el pensament crític
del consumidor semblen ser el camí cap a una informació alimentària més responsable, subratlla Montserrat Rabassa.

Montserrat Rabassa:
“Per poder saber amb un major nivell
de certesa l’efecte dels ‘ultraprocessats’
en la salut, fan falta bons protocols metodològics i estandarditzar els mètodes
d’estimació de la ingesta”

Les aplicacions mòbils que escanegen els codis de
barres de productes per conèixer el seu perfil nutricional podrien ser part de la solució si s’usen bé. Malgrat
que aquestes aplicacions poden ajudar el consumidor
a prendre decisions informades i millorar els seus hàbits alimentaris, l’ideal seria que no hi hagués la necessitat d’usar-les. Juan Revenga matisa que l’ideal és que
el consumidor mai o gairebé mai hagi de recórrer
a aquestes aplicacions mòbils, ja que té a la seva disposició la informació necessària per saber triar els aliments que consumirà. Tal com resa el vell proverbi:
millor que donar peix és ensenyar a pescar. Algunes
de les limitacions que tenen aquestes aplicacions són
la falta de transparència en els seus criteris, el focus
en els additius que pot potenciar la quimiofòbia i
el risc de fer vague al consumidor si només es limiten
a dir si un aliment és bo o dolent sense donar més informació.
La contractació per part de la indústria alimentària d’experts en màrqueting i comunicació que sàpiguen traslladar al consumidor la informació que li
interessa parlant el seu mateix llenguatge pot servir
per avançar cap a una informació alimentària veraç
i fiable, defensa Juan Revenga. A més, la indústria hauria de contribuir a crear un perfil de consumidor més
conscient i no limitar-se a reafirmar amb les seves
accions les creences errònies que té el consumidor.
Finalment, Xavier Pera explica que la indústria
alimentària s’enfronta al repte de tornar a comunicar

el valor que aporten a la societat els processos tecnològics i transformar la seva manera de comunicar-se
per recuperar la falta creixent de confiança del consumidor cap a aquesta. I Carmen Vidal afegeix que fa
falta connectar científics, empreses i administracions
per generar o regenerar la confiança del consumidor.

MISSATGES CLAU

> La informació alimentària ha de ser clara, veraç,

transparent i basada en evidències científiques.
L’Administració, la indústria alimentària, els científics, les institucions acadèmiques i la societat
en general haurien d’apostar per la qualitat informativa com a eina per fer front als problemes de
l’alimentació actual.

> La naturalesa complexa de la informació ali-

mentària fa que el seu tractament no es pugui
limitar a solucions senzilles. L’educació del consumidor per desenvolupar el sentit crític davant
la informació sembla ser el millor antídot per lluitar contra la desinformació alimentària.

> Les proves científiques disponibles actualment

sobre l’impacte negatiu dels aliments “ultraprocessats” sobre la salut són de baixa qualitat.

> Espantar la societat en temes alimentaris i clas-

sificar els aliments en bons o dolents no sembla
ser la millor estratègia per aconseguir l’adquisició
d’hàbits alimentaris saludables. Un consumidor
més format i informat, juntament amb la bona
voluntat de la indústria alimentària de desenvolupar bons aliments i comunicar-ho bé, pot ser un
tàndem guanyador en el camí cap a una alimentació més saludable.

> Consensuar una definició científica d’aliments
“ultraprocessats”, personalitzar els missatges i
ajudar el consumidor a prendre consciència de la
importància de tenir uns millors hàbits alimentaris pot contribuir a teixir una xarxa de missatges
sobre alimentació i salut honestos, transparents
i que no generin escepticisme.
> En els últims anys s’ha produït una desconfiança
creixent en els missatges oficials. La indústria alimentària, l’Administració i els científics s’enfronten al repte de dirigir-se al consumidor utilitzant
el seu mateix llenguatge per guanyar-se la seva
atenció i la seva confiança.

ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ_Núm. 2

17

Es poden consultar tots els números
de la sèrie Alimentació i comunicació aquí

