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a detecció de carn de cavall en aliments processats
i etiquetats com a carn d’origen boví va ser una de
les notícies relacionades amb la qualitat alimentària

amb més impacte social i mediàtic l’any 2013. Les raons
que ho expliquen són vàries: 

1 Es tractava d’una “estafa” al consumidor que va gene-
rar indignació pública.

2 Representava una irregularitat en els mecanismes de
control de la cadena alimentària i la traçabilitat dels ali-
ments preparats, en no conèixer-se l’origen del frau,
alhora que evidenciava la vulnerabilitat del sistema ali-
mentari.

3 Tenia una magnitud internacional i implicava múltiples
actors: proveïdors, processadors i distribuïdors de més de
vuit països de l’Europa occidental i de l’Europa de l’Est.

4 Afectava productes alimentaris d’ampli consum (ham-
burgueses, lasanyes, mandonguilles, tortel·linis), cade-
nes de distribució (Aldi, Spar, Denner, Lidl, Tesco,
Picard, etc.), i empreses i marques comercials conegu-
des (Nestlé, Buitoni, Findus, IKEA, etc.).

5 Va provocar una certa desconfiança envers la qualitat
dels aliments i el seu control, i la informació que rep el
consumidor sobre el seu origen i composició.

6 Hi havia risc de pèrdues econòmiques en el sector pro-
ductor i processador de productes carnis i en altres
grans companyies i distribuïdores.

Per això, tot i que el seu consum no suposava cap risc, el
fet va ser notificat de forma immediata a través del
Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (Rapid
Alert System for Food and Feed, RASFF) i la Unió Europea
va posar en marxa un pla coordinat que instava els països

INTRODUCCIÓ

L membres a analitzar l’ADN de la carn present en diversos
aliments preparats per determinar la prevalença del frau.
El desconeixement de l’origen del problema i el fet que
s’allargués en el temps en espera de conèixer els resultats
de les anàlisis i determinar els presumptes “culpables”Â
van donar volada al tema als mitjans, que, a més de fer-ne
el seguiment, van plantejar altres debats, com quina és la
informació que rep el consumidor dels aliments a través
de l’etiquetatge, quin ha de ser el destí d'aliments aptes
per al consum que són retirats del mercat, o el rebuig cul-
tural envers el consum de carn d’animals domèstics a
Europa.    

A continuació analitzem el tractament que va rebre el
tema en diferents mitjans de comunicació d’àmplia difusió
a Catalunya: els diaris El País (edició de Catalunya), La
Vanguardia i 20 Minutos, i els informatius emesos al mig-
dia i al vespre pels canals de televisió Tele 5 i Televisió de
Catalunya (TV3) durant dos períodes concrets: 

- La setmana de l'11 al 17 de febrer de 2013, coincidint
amb l'aparició de les primeres informacions sobre el cas
a la Unió Europea.

- El període del 19 al 28 de febrer de 2013, en què el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente va fer públic un comunicat en què s'informa-
va de la detecció del frau en preparats alimentaris dis-
tribuïts a Espanya.

El treball també analitza la informació que va circular a
Twitter, en aquest mateix període (del 19 al 28 de febrer),
fent servir com a motor de cerca els hashtags o etiquetes
#carnedecaballo i #carndecavall.
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1. IMPACTE

Per valorar l'impacte del cas a la premsa i la seva evolució
durant l'any 2013, hem fet una primera cerca a l'hemerote-
ca digital del diari El País, fent servir com a motor de cerca
el terme carne de caballo. El gràfic mostra que l'impacte es
concentra en el primer semestre de l'any.

En total, l'any 2013, a El País es van publicar 90 notícies
que esmenten el cas. Més de la meitat van aparèixer al
mes de febrer (48 notícies), i 23 d'aquestes ho van fer
durant el període que hem seleccionat per fer l'anàlisi: del
19 al 28 de febrer. 

La major part de les 23 notícies analitzades en aquest
període són informatives, però també hi ha un editorial
que destaca les carències en el sistema de control de la
cadena alimentària que denota aquest cas (“Más que un
fraude”, 28 de febrer de 2013); un article que reflexiona
sobre la dificultat per determinar responsabilitats, a causa
de la multiplicitat d'intermediaris que intervenen en l'ela-
boració dels aliments processats (“¿Por dónde cuela el
caballo?”,  24 de febrer de 2013), i un article que reflexio-
na sobre el malbaratament d'aliments (“¿Tiramos a la
basura la carne de caballo?”, 20 de febrer de 2013).

També hi ha dues cartes al directorde lectors que expressen
indignació davant el frau: “Con la comida no se juega” (24 de
febrer de 2013) i “La carne de caballo y la salud pública” (27
de febrer de 2013). Aquesta última la signen un grup de
veterinaris i alerta sobre la presència potencial de paràsits en
la carn de cavall que no està controlada. Posteriorment,

aquesta carta va ser resposta
al mateix diari amb una altra
carta signada per un repre-
sentant de l'Agència Espa-
nyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) que va
descartar de forma contundent aquest risc.

La Vanguardia
En aquest període (del 19 al 28 de febrer de 2013), La
Vanguardia va publicar 12 notícies, entre les quals s'in-
clouen dos editorials (“Gato por liebre”, 20 de febrer de
2013, i “Una alimentación con garantías”, (26 de febrer de
2013) que destaquen la necessitat d'incrementar els con-
trols a escala europea per evitar fraus com aquest; dos
articles d'opinió, un signat pel director del diari (“Carne de

Font: El País.Gràfic1

    



LA COMUNICACIÓ DEL FRAU DE LA CARN DE CAVALL 5

PREMSA

caballo y trazas de Bárcenas”, 17 de febrer de 2013), que
aborda el tema dela traçabilitat en sentit real i figurat, i un
altre signat per l'escriptor Quim Monzó (“El caballo”, 21 de
febrer de 2013), que defensa el valor nutricional de la carn
de cavall i planteja les diferències culturals envers el con-
sum de determinats aliments i, en concret, de la carn d'a-
nimals domèstics, així com un ampli reportatge sobre l'e-
tiquetatge dels aliments (a la secció “Tendencias”) sota el
títol“ ¿Nos podemos fiar?” (28 de febrer de 2013).

Encara que no entra dins el període analitzat, volem des-
tacar que a la secció “El contador” –que és una enquesta
oberta als lectors sobre un tema d'actualitat–, el diari for-
mula la pregunta Llegeix tot l'etiquetatge dels aliments
que compra? (2 de març de 2013). La pregunta va obtenir
una majoria de respostes negatives (No, 69%; Sí, 30%; l'1%
restant no va respondre).

20 Minutos
En el període d'anàlisi, el diari 20 Minutos només va publi-
car 4 notícies –totes informatives– que avisen el lector de
la retirada o la immobilització de productes en què s'ha
detectat la presència de carn de cavall: “Nestlé retira pro-
ductos en España e Italia por tener carne de caballo” (20
de febrer de 2013); “Hamburguesas inmovilizadas” (22 de
febrer de 2013), que informa d'una partida d'hamburgue-
ses congelades a Canàries destinada a la restauració,
sense indicar-ne la marca comercial ni l'origen; “Detectan
carne de caballo en albóndigas y canelones” (26 de febrer
de 2013), en què s'especifica que són productes comercia-
litzats per Nestlé i IKEA; i, finalment, “Ikea retira de Europa
más productos cárnicos preparados por el caso de la
carne de caballo” (28 de febrer de 2013), que informa que,
per precaució, la marca també ha decidit retirar salsitxes i
altres aliments elaborats amb carn processada del mateix
distribuïdor que facilitava les mandonguilles. Uns dies
abans, el diari va recollir la notícia dels controls anunciats
per la Unió Europea per analitzar l'ADN de la carn en ali-
ments processats i la possible presència de fenilbutazona,
un antiinflamatori que es fa servir per tractar els cavalls no
destinats al consum humà (“La Unión Europea aprueba
los controles sobre la carne de vacuno y caballo”, 15 de
febrer de 2013). 

Font: La Vanguardia
(28 de febrer de 2013).

Font: 20 Minutos 
(20 de febrer de 2013).Font: La Vanguardia (2 de març de 2013).

Font: 20 Minutos (26 de febrer de 2013).
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2. ENFOCAMENT 

Des del primer moment, la premsa va establir una compli-
citat amb l'Administració en transmetre els missatges
“tranquil·litzadors” emesos des de la Comissió Europea i el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
que descartaven riscos pel consum de la carn de cavall
present en aquests productes, indicant que es tracta d'un
tipus de carn saludable que està sotmesa als mateixos
controls sanitaris que qualsevol altre tipus de carn. No
obstant això, en paral·lel, va adoptar una actitud de
denúncia cap al frau i la necessitat de reforçar els sistemes
de control, com indica l'editorial d'El País “Más que un
fraude” (28 de febrer de 2013): 

“El hallazgo de carne de caballo en productos eti-
quetados como si fueran de vacuno ha destapado
un fraude cuya extensión indica graves carencias en
el sistema de control de la cadena alimentaria“(...)
“La carne de caballo no es en sí mismael problema.
La cuestión es que lo que en principio parecía una
trampa puntual descubierta en Irlanda ha resultado
ser una mancha en el sistema de control que se
extiende por toda Europa y afecta a todo tipo de
productos preparados de muy diferentes marcas. Es
la extensión del fraude la que alerta de la preocu-
pante vulnerabilidad del sistema alimentario.”

La premsa també va acomplir la seva funció informativa
en fer el seguiment del cas en el temps i indicar amb detall
els noms dels productes, les cadenes comercials on es
podien adquirir, les marques i les empreses implicades en
el cas. Aquest rigor informatiu i la ràpida reacció per part
de la indústria i les empreses que els comercialitzaven,
assumint el frau, demanant disculpes als consumidors i
anunciant la ràpida retirada dels productes a la venda, va
generar confiança en el consumidor i va evitar que el cas
perjudiqués els productors d'altres productes de carn i ali-
ments processats.

No obstant això, el fet que el frau tingués un abast inter-
nacional i no es poguessin determinar de forma immedia-
ta els presumptes responsables ni l'origen del frau, va pro-
vocar una certa desorientació en les autoritats que els
mitjans van contribuir a alimentar en fer-se ressò de les

declaracions dels diversos portaveus i fonts que, de vega-
des, entraven en contradicció, la qual cosa donava una
sensació de “descontrol” generalitzat. Per exemple, en una
mateixa notícia publicada a El País (19 de febrer de 2013)
s'indica el següent: 

“[...] Nestlé ha retirado de los supermercados pro-
ductos de pasta con carne de vacuno en España e
Italia tras desvelarse que contienen rastros de ADN
de caballo por encima del 1% [...] procesados por el
proveedor alemán H. J.Schypke.”

I, posteriorment, la notícia diu:

“Tras ser señalada por Nestlé, la compañía H. J.
Schypke ha rechazado cualquier responsabilidad en
este asunto y ha asegurado que jamás ha comprado
carne de caballo.”

També, inicialment, les autoritats d'Irlanda va assenyalar
que Espanya i Holanda eren proveïdors de la carn de
cavall detectada als aliments processats. Una atribució
que, a més que no està confirmada i és perjudicial per als
proveïdors d'aquests països, només va contribuir a incre-
mentar la desinformació i la sensació de descoordinació
dins de la Unió Europea.

3. TERMINOLOGIA 

Des del primer moment, el tema es va enfocar com un frau
i no com un problema de salut pública; de fet, el terme
“frau” és el més citat, però la premsa també va fer servir
altres termes menys objectius, en referir-se al cas també
com a “crisi”: “la crisi de la carn de cavall” (El País, 28 de
febrer de 2013), “Europa vive una nueva crisis alimentaria”
(La Vanguardia, editorial, 26 de febrer de 2013), o com a
“escàndol”: “La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública
y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo analiza
hoy con representantes de la Comisión Europea la respues-
ta de la UE al escándalo de la carne de caballo encontrada
en alimentos procesados etiquetados como vacuno” (El
País, 18 de febrer de 2013). N'és un exemple l'article de Quim
Monzó, que indica el següent: “Es efectivamente escandalo-
so que, si compras una comida en la que hay carne picada
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que tendría que ser exclusivamente de ternera, resulte
luego que no era exclusivamente de ternera, sino mezcla de
ternera y caballo. No es aceptable que te tomen el pelo.”

No obstant això, s'ha d'anar amb
compte amb la terminologia, especial-
ment en notícies que estan vincula-
des amb la qualitat o la seguretat ali-

mentària, perquè, sovint, la primera denominació que es fa
servir és la que queda en la memòria, com va passar amb la
mal anomenada crisi dels cogombres, provocada pel bacte-
ri E. Coli, que no va tenir res a veure amb aquest aliment.
També cal evitar les associacions no demostrades o que
poden incitar a crear una certa sospita de risc en relació
amb el consum de qualsevol aliment. Sembla fàcil, però és
un error freqüent, en el qual, en aquest cas, van caure tant
els mitjans –“Una alimentación con garantías” (La Vanguar-
dia, 26 de febrer de 2013)–, com els lectors –carta al direc-
tor “Con la comida no se juega” (El País, 24 de febrer de
2013)–, i, fins i tot, el comissari europeu de Salut i Protecció
al Consum mateix, Tonio Borg, en declarar “quien juega con
la salud del consumidor ha de contar con toda la dureza de
la ley” (El País, 18 de febrer de 2013).

També es va fer servir l'adjectiu “contaminat“ per fer refe-
rència als productes que contenien carn de vedella i de
cavall, un concepte que, en la memòria col·lectiva, s'asso-
cia a un procés d'alteració o adulteració que no és bo per a
la salut o el benestar, i que en els aliments s'associa al risc i
s'interpreta indirectament com a no apte per al consum.

4. IMATGES 

En general, les imatges que va fer servir la premsa per
acompanyar la notícia van ser molt genèriques, i bàsica-
ment van mostrar carn envasada o bé algunes de les
autoritats fent declaracions (de l'Administració europea o
espanyola). 

A favor dels mitjans val a dir que la imatge del cavall no es
va fer servir associada a la carn, amb la qual cosa es va
evitar ferir sensibilitats. Cal destacar la transparència
informativa, ja que, a més d'esmentar de forma explícita
els noms i les marques comercials de les empreses que
van haver de retirar productes del mercat, els diaris van
recollir fotografies dels productes i de les marques que els
comercialitzaven.

Font: La Vanguardia 
(21 de febrer de 2013).

Font: La Vanguardia (26 de febrer de 2013).

Font: La Vanguardia (26 de febrer de 2013).

Font: La Vanguardia 
(20 de febrer de 2013).
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5. TIPOLOGIA DE LES FONTS 

De manera resumida es pot dir que, en molts casos, la sen-
sació va ser de multiplicitat i d'una certa confusió, ja que en
tractar-se d'un frau d'extensió internacional, que implicava
molts actors i del qual es desconeixia l'origen, els mitjans
van anar recollint moltes veus i fonts, com es pot veure a la
notícia “Seis supermercados suizos dejan de vender carne
de caballo” (El País, 20 de febrer de 2013), que en poc
menys de cinc paràgrafs cita i recull declaracions de quatre
fonts diferents (minoristes suïssos, l'Oficina Veterinària de la
Confederació Helvètica, la Societat Protectora d'Animals de
Zuric, i una portaveu del supermercat suís Migros). No obs-
tant això, en general, les fonts més citades en les notícies
informatives van ser les següents:

1. L'Administració: la Unió Europea, la Comissió Europea
o bé alguns dels seus representants (Tonio Borg,
comissari de Salut i Protecció al Consum; François
Hollande, president de França); el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente espanyol
(Miguel Arias Cañete), i altres organismes.

2. El sector industrial: les cadenes de distribució i altres
entitats, com la Confederació d'Organitzacions
Empresarials del Sector Carni (CONFECARNE), Nestlé,
Tesco, Silvercrest, Iceland, Panzani, IKEA, Eroski, Findus,
Emcesa, etc.

3. Les agències que vetllen per la seguretat alimentària:
l'Autoritat de Salut Alimentària d'Irlanda (Food Safety
Authority of Ireland, oFSAI) i l'Agència de Normes
Alimentàries del Regne Unit (Food Standards Agency,
o FSA) o els seus representants. 

En aquest cas, en no implicar cap risc per a la salut pública,
les autoritats sanitàries i els científics ocupen un segon lloc
i no consten entre les fonts consultades. Només s'esmenten
de forma explícita quan es presenten resultats de les anàli-
sis o bé en reportatges més amplis, com el que va publicar
La Vanguardia sobre l'etiquetatge (“¿Nos podemos fiar?”,
28 de febrer de 2013), que recull declaracions de Carme
Vidal, catedràtica de Nutrició i Bromatologia per la
Universitat de Barcelona, que indica que “la seguridad ali-
mentaria está garantizada, otra cosa es la información”, i
afegeix que “la mayor parte de la población sólo mira la
fecha de caducidad”. Aquesta experta planteja si la respon-

sabilitat del que mengem s'ha de traslladar al consumidor,
com als Estats Units, que és un altre model. L'article també
recull declaracions d'Eulàlia Vidal, professora de
Blanquerna-Universitat Ramon Llull, que indica que el pro-
blema radica en “cómo se digiere la información”, ja que la
lletra és molt petita i sovint no s'entén bé la informació que
consta a les etiquetes: “hay muchas metáforas, especial-
mente en relación a las grasas”, apunta, i recomana llegir el
contingut de la composició nutricional. L'article “¿Por dónde
cuela el caballo?” (El País, 24 de febrer de 2013) també
recull l'opinió d'un expert en dret alimentari (Sönke Lund)
en relació amb la traçabilitat.

6. TRACTAMENT DEL RISC 

Des del primer moment, l'Administració, el sector industrial
i els mitjans van actuar a l'uníson a l'hora de descartar qual-
sevol risc en aquest frau, un fet que va ser decisiu per tran-
quil·litzar el consumidor i concentrar el focus de la notícia
en l'esforç per determinar-ne l'origen i la magnitud. No
obstant això, el fet que la Comissió Europea demanés anà-
lisis específiques per detectar la possible presència d'un
fàrmac antiinflamatori que s'utilitza per tractar el dolor i la
febre en animals (fenilbutazona), va provocar alguns dub-
tes: “Los Gobiernos en Europa han señalado que el consu-
mo de carne de caballo no representa un riesgo para la
salud, aunque en algunas muestras se ha encontrado que
el producto está contaminado con analgésicos prohibidos
para el consumo humano” (El País, 19 de febrer de 2013).
Els mitjans no van contribuir a aclarir aquests dubtes, ja
que no hi ha cap informació que especifiqui quins efectes
podria tenir en les persones el consum de carn d'animals
tractats amb aquest medicament. El que sí van especificar,
en més d'una ocasió, són les virtuts i el valor nutricional de
la carn de cavall, com consta a l'editorial “Gato por liebre”
(La Vanguardia, 20 de febrer de 2013): “Aunque en España
no exista la tradición de consumirla, la carne de caballo
tiene unas propiedades nutricionales que merecen ser
destacadas. Por ejemplo, su alto contenido en zinc, hierro
y vitamina B12 facilita la asimilación y almacenamiento de
la insulina, ayuda en el proceso de crecimiento, fortalece el
sistema inmunitario y la cicatrización de heridas.
Tambiénayuda a combatir la fatiga e interviene en el trans-
porte de vitamina A a la retina”.

    



LA COMUNICACIÓ DEL FRAU DE LA CARN DE CAVALL 9

TELEVISIÓ

1. IMPACTE I PROMINÈNCIA AL SUMARI

Televisió de Catalunya
En el període analitzat, de l'11 al 17 febrer, la notícia va tenir
força impacte en els informatius del migdia (emès a les
14.30 h) i del vespre (emès a les 20.30 h) de Televisió de
Catalunya (TV3), on va ser destacada als titulars l'11 i el 14
de febrer, i va estar present de forma continuada als infor-
matius diaris (va ser notícia els dies 11, 13, 14 i 15 de febrer),
amb una durada d'entre 1 minut i 30 segons i 2 minuts de
mitjana, i en ocasions va anar més enllà de la notícia estric-
ta per ampliar la informació abordant el tema de l'etiquetat-
ge que ha de constar en aquests productes, i oferint decla-
racions d'experts i representants del sector industrial per
transmetre un missatge tranquil·litzador al consumidor,
insistint que el frau no comportava riscos per a la salut.

Dates d'emissió de les notícies i continguts abordats:
• 11 de febrer: el Regne Unit i Irlanda busquen 

l'origen del frau de la carn de cavall.
• 13 de febrer: Brussel·les anuncia controls en 

l'etiquetatge de la carn processada.
• 14 de febrer: la UE anuncia un pla coordinat per 

analitzar l'ADN de la carn processada. 
• 15 de febrer: només un 1% dels productes analitzats 

al Regne Unit contenen carn cavall.

Tele 5
En canvi, en aquest mateix període, Tele 5 només va emetre
dues notícies, els dies 13 i 15 de febrer. La primera, per anun-
ciar que la Unió Europea preveia fer controls de l'ADN de la
carn processada, i la segona, per informar de la detenció de
tres persones vinculades amb el frau al Regne Unit. Aquesta
última notícia es va donar com a titulars d'altres notícies, en
el minut 15.51, va tenir una durada d'uns 10 segons i no es va
desenvolupar posteriorment. Per aquest motiu, vam ampliar
el període d'anàlisi en aquesta cadena fins a l'1 de març, i vam
fer una cerca a internet sobre els continguts abordats als
informatius de Tele 5 utilitzant com a motor de cerca el
terme carne de caballo, a fi de valorar l'enfocament i la cober-
tura que va rebre el cas en aquest canal. Tot seguit s'indi-
quen els temes abordats i les dates d'emissió de les notícies
incloses dins aquesta etiqueta, i amb el títol que consta al
web d'informatius de Tele 5 fins a la data indicada.

Dates d'emissió de les notícies i continguts abordats:
• 13 de febrer: Bruselas pedirá a los 27 pruebas de 

ADN en platos preparados a base de vacuno.
• 15 de febrer: tres detenidos en el Reino Unido por 

el escándalo de la carne de caballo.
• 19 de febrer: Nestlé retira alimentos en España por 

contener carne de caballo.
• 24 de febrer: continua la polémica por la carne 

de caballo.
• 26 de febrer: los beneficios de la carne de caballo.
• 1 de març: la UE realizamás de 2.000 pruebas de 

ADN para detectar carne de caballo.

2. ENFOCAMENT

Des de l'inici, i en ambdós canals, la notícia es va enfocar
com un frau al consumidor. Al TN Vespre del 13 de febrer
de 2013 es va dir que “Es tracta d'un frau de l'etiquetatge
i no pas d'un problema de salut pública”, però la manca de
dades sobre el seu origen i el fet que fes evident una lla-
cuna en els sistemes de control alimentari van impulsar
els mitjans a adoptar una actitud de denúncia, i a desta-
car precisament la desinformació sobre l'origen de la carn
processada que contenen molts aliments i les dificultats
relacionades amb la seva traçabilitat a causa de la interna-
cionalització de la cadena alimentària. 

Televisió de Catalunya
Aquesta actitud de denúncia es fa palesa en molts dels
comentaris inicials que informaven del cas: “L'etiqueta d'a-
quest producte indica que són beefburgers, però cada
cop menys britànics s'ho creuen”, “No hi ha cap risc sani-
tari, però el debat és investigar què hi ha darrere d'aquest
frau”, o “De veritat sabem el què mengem...? ”són algunes
de les frases que el periodista Carles Costa, corresponsal
de TV3 a Londres, inclou en la seva crònica dels fets (TN
migdia, 11 de febrer de 2013). Aquesta sensació de “manca
d'informació” crea desconfiança i porta a subratllar-la o a
fer preguntes retòriques.

Aquell mateix dia, al TN vespre, TV3 va mostrar als espec-
tadors un mapa d'Europa amb l'itinerari de la carn proces-
sada que conté la lasanya de la marca Findus. La impres-
sió que dóna és que la internacionalització de la cadena
alimentària dificulta la traçabilitat d'aquest producte i

http://www.telecinco.es/etiqueta/carne_de_caballo/?page=1
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multiplica les possibilitats d'intervenció fraudulenta, men-
tre una veu en off indica: “On s'ha fabricat la lasanya...? Set
intermediaris de cinc països amb un únic objectiu: rebai-
xar el preu”.

El fet que els productes etiquetats fraudulentament es
detectessin a diversos països europeus era un altre ele-
ment que magnificava la magnitud del frau i de la manca
de control, i que els mitjans van destacar: “un escàndol ali-
mentari que ja afecta dotze països europeus”, “hi ha tres
detinguts, però ningú ha explicat com s'ha canviat la
vedella per cavall”, “aquesta és la gran preocupació: els
controls que passen o no passen els aliments” (TN vespre,
15 de febrer de 2013).

Mentre que TV3 denunciava la desinformació i la falta de
control en l'etiquetatge, Tele 5 no descartava l'existència
d'una xarxa organitzada en suggerir que els detinguts per
aquest frau “podrían pertenecer a una red especializada
en la adulteración de la carne con ramificaciones en 16
países europeos” (Informativos Tele 5, 15.00h, 15 de febrer
de 2013).

No obstant això, i a partir del moment en què la Comissió
Europea va intervenir de manera directa en l'assumpte,
anunciant un pla per analitzar més de 2.000 mostres de
carn processada a la Unió Europea, TV3 i Tele 5 van adop-
tar una actitud menys crítica i es van limitar a seguir l'evo-
lució del cas i anar informant, puntualment, dels resultats
de les proves i de la retirada dels productes etiquetats de
forma fraudulenta.

Un aspecte positiu per destacar és que ambdós canals
van dedicar temps en els seus espais a ampliar informació
al consumidor sobre l'etiquetatge i la traçabilitat d'un
producte, i les virtuts de la carn de cavall.

3. TERMINOLOGIA

Igual que en el cas de la premsa escrita, les cadenes de tele-
visió van fer servir bàsicament dos termes per referir-se a
aquest cas: “frau i escàndol” (“Detenidas tres personas por el
escándalo de la carne de caballo”, Informativos Tele 5, 15.00
h, 15 de febrer de 2013), i, en menor freqüència, “crisi alimen-
tària”. L'ús d'aquest últim terme és incorrecte perquè es pot
interpretar com un problema de seguretat alimentària. No
obstant això, els mitjans el van fer servir perquè indirecta-
ment qüestionava l'eficàcia dels controls i, per tant, del siste-
ma. També hi va haver algunes declaracions poc apropiades,
com les que va fer Owen Paterson, ministre de Medi
Ambient de la Comissió Europea, que només van aconseguir
incrementar la sensació d'amenaça externa i de falta de con-
trol de la situació: “tinc l'horrible pressentiment que es tracta
d'una conspiració internacional i hi ha algú en la cadena ali-
mentària que està canviant alguna cosa” (TN migdia, 11 de
febrer de 2013).

Altres termes utilitzats van ser, en català, la lasanya de la
“polèmica“, i en castellà, polémica por la carne de caballo,
carne “contaminada“ o “adulteración“ de la carne. També
es descriu puntualment com a “escàndol” sanitari: “l'es-
càndol sanitari ja ha saltat a França, on sis cadenes també
han retirat productes sospitosos” (TN migdia, 11 de febrer
de 2013). Aquesta associació vincula el cas amb riscos per
a la salut i, per tant, també resulta poc apropiada, igual
que l'ús del terme sospitosos.

Informativos Tele 5 
(26 de febrer 2013)

TN migdia 
(14 de febrer 2013)

TN vespre, (11 de febrer de 2013)
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4. IMATGES

Des de l'inici, predominen les imatges de productes de
carn envasada a la venda a les seccions de refrigerats dels
supermercats, escorxadors i manipuladors de carn, així
com els escenaris d'organismes governamentals europeus
(Brussel·les, Parlament Britànic). Atès que el cas va ser
destapat al Regne Unit, les imatges mostren escenaris
externs al nostre país, un fet que va ajudar que el consu-
midor espanyol ho veiés com un problema extern.

D'altra banda, els productes fraudulents identificats que
estaven a la venda al nostre país es van presentar amb
noms i cognoms, és a dir, indicant el tipus de producte i
l'empresa que el comercialitzava (lasanya La Cocinera de
Findus, mandonguilles d'IKEA, raviolis i tortel·linis de la
marca Buitoni de Nestlé, etc.). Això, a més de facilitar-ne la
identificació, donava al consumidor la sensació de control
de la situació perquè podia evitar la compra dels produc-
tes fraudulents.

En l'anunci de les anàlisis d'ADN també es van mostrar
imatges de laboratoris. En general, els mitjans van evitar
utilitzar imatges de carn de cavall i de cavalls en escorxa-
dors i granges on es crien per al seu consum; només es
mostren, i de forma puntual, quan es parla de l'ús de fenil-
butazona en animals no aptes per al consum humà. En
relació amb aquesta qüestió, Tele 5 va emetre una notícia
que denuncia que el cost del manteniment d'aquests ani-
mals ha fet que molts acabin en escorxadors tot i que no
estan destinats al consum humà, un fet que pot suposar
riscos per a les persones (“Continúa la polémica por la
carne de caballo”, 24 de febrer de 2013).

Televisió de Catalunya va incloure puntualment algunes
imatges d'escorxadors locals de Catalunya (de Sant Joan
Despí, segons indicava el rètol) el 14 de febrer de 2013
(TN migdia) per transmetre confiança al consumidor, i va
indicar que els controls que passa la carn destinada al
consum són exhaustius i van des de l'origen de la carn fins
a la seva venda. 

5. TIPOLOGIA DE LES FONTS

Les principals fonts d'informació per a aquest cas van ser,
per ordre:

1. Els organismes governamentals i els seus represen-
tants: Comissió Europea, Unió Europea, Owen Paterson
(ministre de Medi Ambient, Alimentació i Agricultura
del Regne Unit); Tonio Borg (comissari de Salut i
Protecció al Consum a la Unió Europea), David
Cameron (primer ministre del Regne Unit), Miguel
Arias Cañete (ministre d'Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente d'Espanya), Ana Mato (ministra de
Sanitat d'Espanya), i l'alcalde de Lancaster, GeoffDriver.

2. El sector industrial i comercial: professionals del sector,
associacions (Federació Catalana d'Indústries de la Carn,
FECIC), empreses productores i distribuïdores que s'hi
van veure involucrades (Tesco, Nestlé, Picard, etc.).

3. Els experts: Televisió de Catalunya també va incloure
declaracions d'especialistes, com José Juan Rodríguez,
del Centre de Recerca en Governança del Risc de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a qui va
entrevistar personalment. Tele 5, per la seva part, va
recollir declaracions de Carlos Arnaiz, subdirector de
Qualitat de l'Institut Nacional de Consum espanyol, així
com d'una protectora d'animals de Màlaga (Albergue
CYD Santa María), un veterinari i exinspector de sanitat
(Rafael Luna), i Alberto Díez, un geògraf agrari de
l'Associació Nacional per a la Defensa dels Animals.

4. Consumidors: Tele 5 va oferir declaracions anònimes
de venedors dins un mercat i de consumidors que
expliquen a càmera les bondats de la carn de cavall. 

TELEVISIÓ
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TWITTER

1. IMPACTE

El període d'anàlisi en aquest canal (del 19 al 28 febrer de
2013) es correspon amb el moment en què el tema va
tenir més ressò a internet a Espanya, com mostra el gràfic
resultant de la cerca feta a Google Trends (gràfic2). Els
termes de cerca que hem fet servir en aquest canal han
estat les etiquetes #carnedecaballo i #carndecavall. No
obstant això, també hem valorat la informació que va cir-
cular durant un període més ampli, des de l'11 de febrer
fins a l'1 de març, per tenir una visió més àmplia de la
qüestió. De fet, a Twitter, tot i que el debat es concentra
en els primers mesos del 2013, es va mantenir fins a finals
d'any i part del 2014. En total, i en el període analitzat, el
volum de tuits va superar els 300.

2. TIPOLOGIA DELS EMISSORS

Tant per a l'etiqueta #carnedecaballo com per a l'etique-
ta #carndecavall predominen els emissors individuals,
que no pertanyen a cap entitat, associació o sector. La
major part no són coneguts, tot i que en alguns casos sí
que hi ha alguns periodistes: Montse Cuadreny
(Catalunya Ràdio), Teresa Bau (freelance especialitzada
en el sector de la salut i famacològic). També hi ha blo-
guers, que fan difusió dels seus articles o en citen d'altres,
com Mikel López Iturriaga, autor de la secció “El comidis-
ta” del diari El País.

La presència d'institucions (com ara representants d'or-
ganismes governamentals, associacions professionals o
entitats representatives del sector industrial) és molt més
baixa, amb dues excepcions, que van tenir un paper molt
actiu: 

1. Pel que fa a l'etiqueta #carnedecaballo, l'Organització
de Consumidors i Usuaris o OCU (a través del seu
usuari @consumidores), va utilitzarTwitter per estimular
el debat i pressionar les autoritats perquè actuessin con-
tra el frau. D'altra banda, el Parlament Europeu en
espanyol (a través del seu usuari @Europarl_ES), va anar
informant de forma regular de l'evolució del cas, i, fins i
tot, va oferir l'enllaç a una entrevista a Tonio Borg per
explicar la gestió del cas per part de la Unió Europea. 

Altres entitats que van deixar sentir la seva veu a
Twitter són ASGECO (Associació General de
Consumidors), Besana Portal Agrario (@PortalBesana),
alguns mitjans de comunicació, com Cadena SER,
Telemadrid, BBC Mundo, Europa Abierta (programa de
radio exterior de Radio Nacional de España), els diaris
digitals Finanzas.com i ConSalud.es, i FinancialFood.es
(un portal adreçat als professionals de la distribució i la
indústria alimentària).
L'OCU va demanar el suport dels ciutadans per exigir al
Govern espanyol una investigació més a fons del frau i
sancions als responsables, a través de change.org; segons
consta al web, la iniciativa va recollir 12.500 signatures. 

Gràfic 2. Cerca del terme carne de caballo a GoogleTrends, any 2013.

    

http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=479c1d8a-26d7-422b-8353-a1730128c11e
https://www.change.org/p/ministerio-de-agricultura-investiguen-el-fraude-de-la-carne-de-caballo-y-aumenten-las-sanciones-a-las-empresas
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2. Pel que fa a l'etiqueta #carndecavall, els emissors prin-
cipals van ser mitjans de comunicació, com agències
informatives (ACN, Europa Press), periodistes i altres
canals (Canal 324, Catalunya Informació), i també asso-
ciacions professionals, com el Col·legi Oficial de
Farmacèutics de València, entre d'altres.

Les empreses i les marques que van haver de retirar pro-
ductes no es van manifestar sota cap d'aquestes etiquetes.

3. CONTINGUT DELS MISSATGES

Els emissors utilitzen aquest canal amb tres objectius:
1. Expressarla seva opinió: 60-70%
2. Oferir informació: 30-40%
3. Aportar continguts de debat: 5%

En alguns missatges s'aprecia un to irònic o de burla
davant del frau, especialment en l'etiqueta #carnedecaba-
llo, d'àmbit nacional.

PRINCIPALS TEMES ABORDATS

1.  Missatges de contingut informatiu:
- Seguiment de les decisions de la Comissió Europea i de

l'extensió del frau, així com de l'evolució del tema als
mitjans.

- Valor nutricional de la carn de cavall i diferències cultu-
rals en relació amb el seu consum.

- Seguretat alimentària i valoració del risc. S'inclouen
enllaços a entrevistes i opinions d'experts, com el cate-
dràtic de Nutrició Abel Mariné de la Universitat de
Barcelona, o Diego Santiago Laguna, catedràtic de
Farmacologia de la Universitat de Còrdova.

- Productes retirats i marques comercials involucrades.
Se cita explícitament IKEA, Burger King, Ahorramás,
Eroski, Findus, Alcampo, Carrefour, Buitoni, Nestlé, La
Cocinera.

- Debat ètic sobre el sacrifici de cavalls per al consum a
causa de l'elevat cost del seu manteniment.

Exemples: 

2.  Missatges que expressen opinions:
- Denúncia del frau i demanda de sancions.
- Crítiques al Govern espanyol per no prendre un paper

més actiu.
- Posicionament envers el consum i la qualitat de la carn

de cavall.
- Desconfiança envers les grans firmes empresarials i el

sistema de control alimentari.

TWITTER
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- Preocupació per les conseqüències per al sector.
- Mencions d'altres casos vinculats amb la qualitat i la

seguretat alimentària (crisi del bacteri E.coli, detecció
de coliformes fecals a pastissos d'IKEA, etc.). 

- Debat ètic en relació amb el malbaratament d'aliments.
- Crítiques sobre els hàbits alimentaris de la societat

occidental.

Exemples:

3.  Comentaris irònics i acudits:
- Crítica a les veus alarmistes i al rebuig davant del con-

sum de la carn de cavall.
- Crítiques a dirigents polítics.
- Jocs de paraules.
- Menció d'altres casos vinculats a la qualitat i la segure-

tat alimentàries.

Exemples:

4. ENLLAÇOS

En general, els mitjans i les autoritats governamentals són
les principals fonts d'informació del cas. Per això, la major
part dels enllaços porten a informacions publicades o
emeses per mitjans de comunicació, pàgines web d'enti-
tats o blogs. Ara bé, també hi ha entitats i mitjans que
donen veu a altres actors, com experts (que ja hem
comentat) o sectors afectats, com el dels ramaders. 

Exemples:
- Mitjans internacionals: www.npr.org; BBC News, The

Huffintong Post, CNN en espanyol.
- Mitjans nacionals: El País, La Voz de Galícia, 20

Minutos, Ràdio Universitat de València, Cadena SER,
Espejo Público, El Mundo, etc. 

- Mitjans a Catalunya: Diari ARA, Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, Canal 324, Catalunya Ràdio, El
Punt AVUI.

- Pàgines web: europarl.europa.eu,ocu.org, Viquipèdia,
gominolasdepetroleo.com, change.org, etc.

- Blogs: esebertus.com, notysweb.blogspot.com. 

    

europarl.europa.eu,ocu.org
gominolasdepetroleo.com
change.org
notysweb.blogspot.com
esebertus.com
https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
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5. TERMINOLOGIA

En general, els termes més utilitzats són els mateixos que
fan servir els mitjans de comunicació a la premsa i la televi-
sió: “escàndol“, “crisi“ i “frau“, però també se'n fan servir
altres més valoratius, que no apareixen als mitjans conven-
cionals, com ara, en català, “psicosi“ o “sensacionalisme“, i en
castellà, “timo“, “estafa“ o “vergüenza“, i expressions d'indig-
nació i cansament. Altres conceptes que també es fan ser-
vir per referir-se al cas són el concepte de seguretat (molts
emissors constaten a les xarxes que el consum d'aquests pro-
ductes no implica cap risc), la petició de transparència infor-
mativa i les crítiques a la falta d'informació que el consumidor
té dels aliments, el menjar ràpid o elmenjar porqueria, i la prio-
ritat que alguns donen als interessos comercials (reduir
preus) en detriment de la qualitat d'alguns productes. 

Al gràfic 3 es poden apreciar alguns dels termes més uti-
litzats als missatges que es van emetre a Twitter en rela-
ció amb aquest cas (la mida de la lletra de cada concepte
es correspon amb la seva freqüència d'aparició).

Si fem una separació per idiomes, destaquen els termes
següents:
1. Pel que fa a l'etiqueta #carnedecaballo: escándalo, cha-

puza, psicosis, sensacionalismo, fraude, estafa, polémi-
ca, timo.

2. Pel que fa a l'etiqueta #carndecavall: escàndol, frau,
engany, paranoia.

Altres etiquetes a les quals es fa referència en la informa-
ció són #hamburguesas, #horsemeat, #lasañas, #seguri-
dadalimentaria, #salud, #carneequina, #potroporternera,
#consumo, #caballoporvaca, #albóndigas, #canelones i
#bacteriasfecales. També es fan mencions a algunes
empreses, com #Nestlé, #Ikea i #Burgerking.

6. TEMES DE DEBAT PRINCIPALS

Els temes que van ser objecte de més comentaris en aquest
canal són:
- La retirada dels productes de la marca Nestlé i d'IKEA,

pel renom de les empreses.
- Els resultats dels tests de control, quan es van fer públics.
- Les expressions d'indignació i burla en relació amb el

frau i amb l'enrenou que va generar.

Els comentaris intercanviats des de Colòmbia mereixen una
menció a part; aquests informen i mostren indignació en
relació amb la venda il·legal de carn de cavall en aquest país,
on no és habitual consumir-ne. Els emissors critiquen la
venda de carn de cavall com a alternativa econòmica a la
carn d'origen boví, i alerten que podria ser d'animals malalts
que no estan destinats al consum humà. 

Un any més tard, el juny del 2014, el Govern de Colòmbia, a
través de l'Institut Nacional de Vigilància d'Aliments i
Medicaments (Invima), va anunciar la legalització del sacri-
fici i la venda de carn de cavall per al consum humà en
alguns establiments, sempre que segueixi els controls sani-
taris establerts per a aquesta finalitat.

Gràfic 3. Termes més utilitzats a Twitter per fer referència al cas (a partir dels
missatges analitzats amb les etiquetes #carnedecaballo i #carndecavall).

TWITTER
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2. Bona gestió de les relacions públiques: ambdues van
emetre sengles comunicats on demanaven disculpes
als consumidors i indicaven que reforçarien els con-
trols, i que la qualitat i la seguretat dels seus productes
era la seva prioritat. 
Nestlé va donar explicacions a la seva pàgina de
Facebook i el director a España va oferir declaracions
als mitjans: “Este hecho no supone ningún riesgo para
la salud de nuestros consumidores, pero el error en el
etiquetado hace que los productos no cumplan con lo
que los consumidores esperan de nosotros”, i va quali-
ficar el frau com a “innacceptable” (La Vanguardia, 26
de febrer de 2013). 
El diari El País, en la seva edició digital, inclou un enllaç
al comunicat que va oferir Nestlé a escala internacional
(El País, 19 de febrer de 2013.): “We want to apologise
to consumers and reassure them that the actions being
taken to deal witht his issue will result in higher stan-
dards and enhanced traceability”. A la mateixa pàgina
web, la firma oferia la informació en altres idiomes i
derivava els consumidors als serveis d'atenció al client
locals, facilitant un telèfon de contacte.
Les declaracions que va fer la portaveu d'IKEA, respon-
sable de Comunicació Corporativa del Grup, apunten
en la mateixa línia que Nestlé: “We take this is sue very
seriously and apologise for the current situation. Horse
meat from authorised slaughter is in it self not dange-
rous. However, we do not tolerate any other ingredients
than the ones stipulated in our recipes or specifica-
tions. It is important to us that customers can trust the
products that we sell are high quality, safe and healthy”
(diari en línia The Huffington Post, 5 de març de 2013).
The New York Times (25 de febrer de 2013), The Guar-
dian, la BBC i altres mitjans europeus es van fer ressò
de la notícia. Al web d'IKEA hem pogut trobar aquest
comunicat en què el responsable dels productes ali-
mentaris per a Irlanda i el Regne Unit indica: “We take
this situation very seriously; it is extremely important
for us that our customers can trust our products”.
A l'article de The Huffington Post hi ha un enllaç (amb
el terme statement) que hauria de portar al comunicat

Tot i que aquest treball tècnic només analitza l'impacte
del cas en alguns canals de comunicació i durant un perí-
ode de temps determinat, hem decidit incloure algunes
observacions sobre com van reaccionar davant el cas
–des del punt de vista de la comunicació– dues de les
empreses que s'hi van veure involucrades i alguns dels
organismes responsables del control de la seguretat ali-
mentària a Catalunya.

Atès que el frau afectava productes alimentaris processats
d'ampli consum, hi va haver diverses empreses implicades
(Aldi, Spar, Denner, Lidl, Tesco, Picard, Nestlé, Findus, IKEA,
Burger King), però als efectes d'aquesta anàlisi s'han consi-
derat només els casos de Nestlé i d'IKEA, perquè són dues
multinacionals amb marques conegudes que van haver de
retirar productes mal etiquetats a Espanya, i perquè totes
dues van ser objecte de comentaris a les xarxes socials i van
tenir protagonisme als mitjans.

Per fer-ne una valoració, hem analitzat diversos indicadors:
1. Els comunicats i la informació que van oferir al ciutadà

sobre el tema.
2. La presència de portaveus als mitjans: si van fer decla-

racions a la premsa.
3. La seva actitud: si va ser proactiva o més aviat reactiva.
4. La seva resposta: si en el cas de tenir alguna responsa-

bilitat van assumir-la públicament, si van demanar dis-
culpes o van anunciar accions sancionadores, i si van
oferirrecomanacions pràctiques als consumidors.

A) COMUNICACIÓ COPORATIVA: NESTLÉ I IKEA

1. Resposta ràpida i transparència informativa: les dues
multinacionals van reaccionar de forma immediata davant
del frau, i van informar públicament de la retirada del mer-
cat dels productes que contenien carn de cavall i dels
noms i les marques comercials. L'anunci de les anàlisis que
va demanar la Unió Europea i els resultats de les inspec-
cions que s'estaven fent exigien aquesta ràpida reacció.

Comunicació corporativa i institucional del cas

    

http://www.nestle.com/media/statements/supplier-mislabeled-beef-horse-meat
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/05/ikea-horsemeat-meatballs_n_2811554.html
http://www.nytimes.com/2013/02/26/world/europe/ikea-recalls-its-meatballs-horse-meat-is-detected.html?_r=2
http://www.ikea.com/gb/en/about_ikea/newsitem/IKEA_withdraws_meatballs_from_sale
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d'IKEA, però remet a una pàgina web en què el comu-
nicat ja no apareix, i fent una cerca dels termes state-
ment meatballs al cercador de la pàgina inicial d'IKEA
tampoc hem trobat cap resultat.
IKEA també va emetre un comunicat en què assegura-
va que les mandonguilles distribuïdes als Estats Units
només contenien carn de porc i de vedella.

3. Falta de coordinació: al comunicat, Nestlé va culpar
unilateralment del frau dues empreses proveïdores
externes: Servocar (ubicada a un poble de Toledo,
Espanya) i H. J.Schypke (d'Alemanya), les quals, uns
dies després, van desmentir que hi estiguessin implica-
des en altres comunicats. Aquesta reacció crea dubtes
al consumidor i evidencia una falta de diàleg intern. 
Al comunicat d'IKEA, constava que la decisió de retirar
els productes del mercat havia estat “consensuada i
consultada” amb el seu proveïdor Familjen Dafgard. No
obstant això, un portaveu d'aquesta empresa va indicar
que no sabien el punt exacte de la cadena on s'havia
produït el frau i que la carn de cavall provenia de dos
escorxadors ubicats a Polònia.

4. Presència puntual als mitjans: les declaracions dels por-
taveus de les empreses van ser puntuals, i, pel que sem-
bla, no ens consta que les firmes donessin més informa-
ció sobre l'evolució del cas, l'aplicació de sancions o les
mesures internes introduïdes per reforçar els controls.

5. Baixa interactivitat a les xarxes: van oferir informació,
però no van ser gaire interactius. A Twitter, per exem-
ple, fent una cerca als comptes de les firmes a Espanya
associats al terme cavall, hem trobat molts pocs missat-
ges informatius. L'usuari @IKEA_Spain sembla que no
va respondre. I, pel que fa a l'usuari @Nestlé_es, hem
trobat un parell de tuits en què la firma informa de la
retirada de sis dels seus productes i un altre en què res-
pon a la consulta d'un consumidor de manera directa, un
fet que demostra que l'empresa, tot i no prodigar-se en
aquest canal, sí que va fer un seguiment del tema a les
xarxes. S'ha de dir que és probable que, a escala interna-
cional, la firma fos més proactiva, i també que és difícil fer
una valoració de l'acció i de l'impacte, perquè en aquest
canal i amb el pas del temps desapareixen els missatges

i és complicat fer una cerca exhaustiva global. Caldria
delimitar el període de cerca i els termes cercats prèvia-
ment, la qual cosa també en limitaria els resultats.

6. Campanya publicitària d'imatge: posteriorment, la
marca La Cocinera va emetre un altre comunicat (a inter-
net consta que es va publicar a El País) i un espot que
destacaven els 25 anys de l'empresa al servei de les famí-
lies espanyoles i el seu compromís amb la qualitat. 

Exemples de missatges que fan referència a Nestlé o a
marques de la firma a Twitter:

http://www.ikea.com/us/en/about_ikea/newsitem/2013_IKEA_US_Meatballs_only_pork_meat
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Declaracions publicades a La Vanguardia
(26 de febrer de 2013)

Comunicat de La Cocinera Facebook 
(25 de febrer de 2013)

Article a The Huffington Post
(5 de març de 2013):

Comunicat emès per Nestlé 
(18 de febrer de 2013)

Comunicat publicat al web d'IKEA UK
(28 de febrer de 2013)
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B) COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL: ACSA, DARP I ACC

En aquest cas, les autoritats que vetllen per la seguretat
alimentària no tenien una responsabilitat directa, ja que es
tractava d'un frau comercial i no d'una alerta alimentària
que, a més, i originàriament, afectava altres països de la
Unió Europea. 

Quan la Unió Europea va assumir el comandamentde la
situació, la funció de les administracions de cada país va
consistir bàsicament a acatar les directrius indicades i par-
ticipar en el pla coordinat d'anàlisi de mostres de carn de
cavall.

No obstant això, tot i que la informació sobre el cas i la
seva evolució es va centralitzar en la Unió Europea, la
magnitud del frau i el fet que no es pogués esbrinar on ni
en quin punt de la cadena s'havia originat van obligar les
autoritats dels diferents països a manifestar-se pública-
ment, com va fer el primer ministre David Cameron al
Regne Unit, François Hollande a França, i el ministre de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias
Cañete a Espanya. A més, la Unió Europea va demanar l'e-
xecució d'anàlisis específiques per detectar la possible
presència de fenilbutazona a la carn de cavall. 

La fenilbutazona és un antiinflamatori no esteroide
(AINE) que pot tenir efectes adversos per a la salut i que
no es pot fer servir en animals destinats a l'elaboració de
productes per al consum humà. Aquest fet podia generar
preocupació entre els ciutadans, per la qual cosa era
necessari informar-ne.

1. Informació molt completa en webs i seguiment 
continuat del cas

A Catalunya, les autoritats van oferir informació específica
sobre el cas a través dels seus webs. Aquesta informació, a
més d'intentar esclarir possibles dubtes, indicava les actua-
cions que s'estaven duent a terme i els organismes que hi
estaven treballant, així com diversos enllaços d'interès,
aspectes normatius i els resultats de les anàlisis. La primera
informació que consta es va emetre el 19 de febrer.

CONCLUSIONS 

El cas denota que les empreses van reaccionar ràpida-
ment i amb transparència des del punt de vista comunica-
tiu informant dels productes mal etiquetats i demanant
disculpes al consumidor per evitar danyar la imatge i la
pèrdua de confiança en la firma, però sembla que hi va
haver desavinences internes amb els seus proveïdors a
l'hora de demanar responsabilitats, que es reflecteixen en
els comunicats i les declaracions que van fer uns i altres,
una situació que revela falta de coordinació i consens en
l'estratègia de comunicació.

A banda, no van concretar quines mesures es van prendre
per reforçar els controls de qualitat dels seus productes,
quan hagués estat una bona oportunitat per ampliar la
informació que rep el consumidor respecte d'aquesta
qüestió i oferir més transparència sobre els processos de
producció d'aliments i la seva traçabilitat. 

De fet, en aquest cas, les dues empreses van ocupar un
segon pla, com a “víctimes” d'un frau internacional liderat
per uns “estafadors externs” a la seva firma, que transcen-
dia els seus mecanismes de controli deixava l'assumpte en
mans de la Unió Europea i les autoritats competents en
l'àmbit penal. Independentment del fet que fos així,
podrien haver tingut una actitud més proactiva a l'hora de
comunicar el problema i interactuar amb els consumidors,
sobretot a les xarxes socials, on ambdues empreses tenen
molts seguidors (a Twitter, l'usuari @Nestlé_esen té 35,6
K, i l'usuari @Ikea_Spain, 106 K), i també a l'hora d'explicar
si han emprès accions o si han exigit responsabilitats
legals tant a escala interna com externa per millorar els
processos de producció i el seu control. No podem oblidar
que són les primeres interessades aevitar que un frau
similar es torni a repetir en el futur.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA I INSTITUCIONAL DEL CAS
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• “Preguntes i respostes sobre el frau de la carn de
cavall” (web de l'Agència Catalana de Seguretat
Alimentària, ACSA, 19 de febrer de 2013). Aquesta
comunicació explicava alguns elements claus: com es
va notificar el frau, quins països hi estaven implicats,
què és la fenilbutazona i fins a quin punt la seva inges-
ta i presència en els productes fraudulents podia supo-
sar un risc per a la salut, quins controls s'efectuen en la
cadena alimentària i quins organismes estaven duent a
terme les anàlisis de les mostres.

• Aquesta informació, molt exhaustiva, també la van
recollir el butlletí digital Infoacsa (núm. 89) i el web de
l'Agència Catalana del Consum (26 de febrer de 2013).

• El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP) també va informar al seu web
sobre el tema, a l'apartat d'alertes alimentàries. El dia 8
de març de 2013 es va publicar la comunicació
“Actuacions impulsades pel DARP en relació al frau de
la carn de cavall”, en la qual es descriu que s'estan
impulsant accions de dos tipus, relacionades amb el
frau de la carn de cavall, per garantir la seguretat ali-
mentària. Aquestes accions són, d'una banda, la reco-
manació de la Unió Europea d'implementar el pla coor-
dinat de controls, i, d'una altra banda, les comunica-
cions concretes rebudes pel Sistema d'Alerta Ràpida
per a Aliments i Pinsos (RASFF).

• Posteriorment, i un cop es van fer públics els resultats,
es va crear una pàgina (El frau de la carn de cavall) que
aporta enllaços d'interès amb informació i resolucions-
d'altres organismes oficials, com l'Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària (European Food Safety
Authority, EFSA), l'Agència Europea de Medicaments
(European Medicines Agency, EMA), la Comissió
Europea i l'AESAN. Tota aquesta informació està
actualment disponible al web de la Generalitat de
Catalunya i es pot consultar.

2. Comunicació pública

No obstant això, no sabem si la informació que van oferir els
organismes públics va arribar realment als consumidors, ja
que la presència pública de portaveus de les entitats que
vetllen per la seguretat alimentària, l'etiquetatge i el control
del frau a Catalunya va ser mínima, almenys als canals i

durant el període analitzats. De fet, als diaris només ens
consta una referència a l'Agència Catalana del Consum
(ACC), en un reportatge sobre etiquetatge que es va publi-
car a La Vanguardia (“¿Nos podemos fiar?”, 28 de febrer de
2013), que recull declaracions del director de l'ACC, Alfons
Conesa, en relació amb una nova normativa europea sobre
etiquetatge que, segons indicava, “obligarà a especificar el
país d'origen de la carn de porc, ovella, cabra, i aus de corral”,
mentre que fins aquell moment només era obligatori per a
la carn de boví, les fruites, les verdures, la mel i l'oli d'oliva, i
informa que en els controls que realitza cada any l'ACC per
detectar irregularitats entre l'etiquetatge i el que realment
conté el producte, “el frau no arriba al 0,3%”.

El reportatge també inclou un gràfic que exposa les irregu-
laritats detectades en l'etiquetatge en diferents tipus d'ali-
ments a partir de les dades que recull el Programa
d'Investigació Sanitària de la Qualitat dels Aliments (IQSA),
i cita com a font l'Agencia de Salut Pública de Barcelona.

Als canals de televisió analitzats, les principals fonts d'infor-
mació van ser els organismes europeus, alguns experts i,
especialment, representants del sector de la carn.

La Vanguardia. Secció “Tendencias”: “¿Nos podemos fiar?” 
(28 de febrer de 2013)

    

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3621/doc35242.html
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3621/doc35242.html
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1312/doc16983.html
http://www.consum.cat/doc/doc_15179755_1.html
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/lluita-frau-alimentari/alertes-alimentaries/informacio-frau-carn-cavall/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/lluita-frau-alimentari/alertes-alimentaries/informacio-frau-carn-cavall/
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/lluita-frau-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/actuacions-impulsades-departament-agricultura-frau-carn-cavall.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/lluita-frau-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/actuacions-impulsades-departament-agricultura-frau-carn-cavall.pdf
http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3621/doc35285.html
http://web.gencat.cat/ca/inici/
http://web.gencat.cat/ca/inici/


LA COMUNICACIÓ DEL FRAU DE LA CARN DE CAVALL 21

3. Baixa interactivitat a les xarxes

Pel que fa a Twitter, que és el canal que hem analitzat en
aquest treball, i com ja hem comentat abans, és difícil fer
una valoració, per les limitacions que presenta fer una cerca
retrospectiva i exhaustiva. No obstant això, fent una cerca
genèrica als missatges que inclouen les etiquetes #carne-
decaballo i #carndecavall només es fa referència al Govern
central espanyol, i destaca el protagonisme de l'Oficina
d'Informació del Parlament Europeu (@EuroParl_ES). Són
mitjans, particulars i periodistes els que van oferint informa-
ció. D'altra banda, cercant directament a internet amb les
etiquetes #cavall i #frau o, simplement, cercant el terme
“frau“, hem comprovat que l'ACC (@consumcat) va fer ser-
vir aquest canal per donar informació i fer públiques les
declaracions que va oferir a alguns mitjans (Albert Melià,
subdirector general de Disciplina de Mercat de l'ACC, va
parlar al programa Tot és possible de RAC 1 sobre les mos-
tres de carn analitzades), així com facilitar el telèfon 012 i un
enllaç al web consum.cat en alguns tuits.

El DARP també va fer declaracions als mitjans, com mostren
altres tuits. Hem fet una cerca al seu compte (@agricultura-
cat) associada a etiquetes com #cavall, #frau i #carndeca-
vall, però no hem trobat gaires missatges relacionats amb el
cas. No obstant això, segurament, fent altres cerques sí que

és probable que se'n trobin, o bé es van emetre i ja han des-
aparegut.

CONCLUSIONS

En general, i a partir del que hem analitzat, podem dir que,
tot i que les autoritats responsables de vetllar per la segu-
retat alimentària a Catalunya van oferir informació molt
completa sobre el tema als seus webs, i van seguir l'evolu-
ció del cas, una bona part d'aquesta informació probable-
ment no va arribar a gran part dels ciutadans. 

Els mitjans de comunicació generalistes són la principal font
d'informació dels ciutadans en general en situacions d'aler-
ta alimentària o casos relacionats amb la qualitat dels ali-
ments. Per tant, seria recomanable que les administracions
publiques adoptessin una actitud més proactiva i que incre-
mentessin la seva presència en aquests canals per oferir
informació de primera mà i de qualitat als ciutadans. Així
mateix, també seria recomanable que fossin més actives a
les xarxes socials (*) tant per convertir-se en un referent ofi-
cial a l'hora d'oferir informació d'interès en aquest àmbit i
esclarir dubtes i recomanacions, com per incrementar la
seva visibilitat i la de la seva tasca.

* Per observar l'activitat i l'impacte de les organitzacions de consumi-
dors a les xarxes, només cal fixar-se en la dada següent: en data de
20 de setembre de 2015, el compte de Twitter de l'Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU), @consumidores, que va ser un dels
més actius a les xarxes socials en aquest cas, té prop de 75 K
(75.000) seguidors i ha emès més de 25,7 K tuits, mentre que l'ACC,
que a Twitter té l'usuari @consumcat, no arriba als 3.000 seguidors
(2.835) i ha emès 5.987 tuits. L'OCU va començar la seva activitat a
Twitter el març de 2009, i l'ACC, l'agost de 2010.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA I INSTITUCIONAL DEL CAS
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Comunicat emès per la companyia Nestlé al seu web (18 de febrer de 2013)

Supplier found to have mislabeled beef
Feb 18, 2013

Vevey, Switzerland

When reports first emerged in the United Kingdom about the fraudulent mislabeling of beef, we enhanced testing of our pro-
ducts and the raw materials we use across Europe. We are now suspending deliveries of all our finished products produced
using beef supplied by a German firm, H.J. Schypke, a subcontractor of one of our suppliers, JBS Toledo N.V.

Our tests have found traces of horse DNA in two products made from beef supplied by H.J. Schypke. The levels found are
above the one percent threshold the UK's Food Safety Agency uses to indicate likely adulteration or gross negligence. We
have informed the authorities accordingly. 

There is no food safety issue, but the mislabeling of products means they fail to meet the very high standards consumers
expect from us. Therefore we are voluntarily removing two chilled pasta products, Buitoni Beef Ravioli and Beef Tortellini
from sale in Italy and Spain immediately, and we will replace them with product confirmed by DNA testing to be made from
100% beef. Lasagnes à la Bolognaise Gourmandes, a frozen meat product for catering businesses by Nestlé Professional pro-
duced in France will also be withdrawn from sale and replaced with product made from 100% beef. 

We are also enhancing our existing comprehensive quality assurance programme by adding new tests on beef for horse DNA
prior to production in Europe. Assuring the quality and safety of our products has always been a top priority for Nestlé. We
want to apologise to consumers and reassure them that the actions being taken to deal with this issue will result in higher
standards and enhanced traceability. 

For more information:
Contact your local Nestlé Consumer Services. 

• France: Consumer services 0800 112 131
• Germany: Der heutige Rückrufeinigerfleischhaltiger Produkte von Nestlé in mehrereneuropäischen 

Ländern hat keine Auswirkungen auf den deutschen Markt
Consumer services: +49 69 6671 8888

• Italy: Dichiarazione fraudolenta da parte di unfornitore di carne di manzo
Consumerservices: 800 434 434

• Portugal: Consumer services: 800 203 591
• Spain: Incorrecto etiquetado de carne de vacuno por parte de un proveedor

Consumer services: 0800 203 591 
• Turkey: Kamuoyu Duyurusu

Consumer services: 90 212 329 6193
• United Kingdom: Consumer services: 00800 6378 5385

Annex

    

http://www.nestle.com/aboutus/globalpresence
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Comunicat emès per la multinacional IKEA al seu web (28 de febrer de 2013)
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del sector per defensar aquest producte i evitar que
se’n rebutgés el consum.

7. Obertura d’altres temes de debat d’interès social:
• L’etiquetatge dels aliments.
• La qualitat i la composició dels aliments que mengem.
• El malbaratament d’aliments, ja que algunes veus van
demanar que els productes retirats es distribuïssin a
bancs d’aliments i ONG, en comptes de destruir-los.
• El rebuig cultural en relació amb el consum de carn
d’animals domèstics.
• El sacrifici i la venda il·legal de carn de cavall no des-
tinada al consum humà per problemes de cost del
manteniment d’aquests animals.

ERRORS PRINCIPALS

1. Sensacionalisme mediàtic: en alguns casos, els mitjans
van abordar el tema de manera sensacionalista, i van
qüestionar si la informació que rep el consumidor sobre
la composició i l’origen dels productes que menja és
suficient, i si els controls que passen aquests productes
són prou eficients, a causa de la internacionalització de
la cadena alimentària.

2. Acusacions no contrastades: quan es va destapar el
frau, l’Autoritatde Seguretat Alimentària d’Irlanda
(Food Safety Authority of Ireland, o FSAI) va apuntar
que Holanda i Espanya eren els països d’on procedia la
carn de cavall detectada als aliments processats.
Aquesta era una acusació injustificada, poc rigorosa i
no contrastada, que podria haver perjudicat la imatge
dels exportadors i el sector de productes carnis
d’Espanya. Va ser un greu error que ja s’ha produït en
altres casos i que té conseqüències econòmiques i
diplomàtiques.

3. Degoteig de casos i sensació de desbordament per
l’àmplia extensió del frau: l’extensió del frau a Europa, la
detecció continuada de nous productes “adulterats”, la
multiplicitat d’empreses i cadenes distribuïdores implica-
des i les dificultats per detectar l’origen del frau i la traça-
bilitat de la carn present en aquests aliments processats
va crear una sensació inicial d’incertesa i de descontrol
que la Unió Europea va aconseguir tallar amb l’anunci
d’un pla d’anàlisi i control a tots els països membres.

El frau de la carn de cavall és un cas d’alerta en relació
amb la qualitat alimentària que va ser abordat de manera
correcta pels mitjans de comunicació, i que revela el valor
d’una bona estratègia de comunicació per evitar l’alarma
social i mitigar la indignació. No obstant això, també evi-
dencia alguns errors que caldria evitar en el futur.

ENCERTS PRINCIPALS

1. Comunicació del risc: des del primer moment, les auto-
ritats responsables, les empreses involucrades i els mit-
jans van actuar de manera coordinada en la comunica-
ció del risc i van indicar,de manera clara, contundent i
repetitiva, que el consum dels productes amb carn de
cavall no comportava cap risc per a la salut pública. La
complicitat entre aquests actors va ser clau per descar-
tar qualsevol dubte en el consumidor.

2. Transparència informativa: els mitjans van donar a
conèixer públicament els noms dels productes etique-
tats de manera fraudulenta i de les empreses i les cade-
nes distribuïdores que els comercialitzaven, i les
empreses van anunciar immediatament la retirada dels
productes. Aquest fet va ser essencial per transmetre
una sensació de control al consumidor, que podia evi-
tar la compra i el consum dels productes fraudulents, i
que també va evitar pèrdues econòmiques importants
per al sector de productes carnis i aliments processats.

3. Resposta i intervenció ràpida de la Unió Europea, en
posar en marxa els sistemes d’alerta i establir un pla
per analitzar la composició de la carn processada a tots
els països membres i l’anunci de sancions als responsa-
bles, que va permetre abordar el problema amb rigor
científic i de forma coordinada.

4. Denúncia del frau: els mitjans i les associacions de con-
sumidors van complir la seva funció social en denunciar
el frau i exigir la imposició de sancions als responsables.

5. Informació regular de l’evolució del cas: els ciutadans
van rebre informació de manera continuada sobre els
resultats de les anàlisis i les decisions de la Unió
Europea.

6. Defensa del valor nutritiu de la carn de cavall: els mit-
jans van aportar informació sobre el valor nutritiu de la
carn de cavall i van donar veu a experts i professionals

Conclusions

    



25

4. Multiplicitat de fonts i contradiccions inicials: les raons
anteriors expliquen també les contradiccions entre les
diferents fonts que van ser consultades. Així, mentre
alguns professionals del sector deien inicialment que la
presència de traces de carn de cavall en aliments de
vedella era normal en indústries que processen dife-
rents tipus de carn, altres empresaris culpaven els seus
proveïdors i els dirigents polítics, i els mitjans parlaven
d’una “conspiració” i de frau a gran escala. Però ningú
no sabia on o quan s’havia produït el frau, ni qui n’era el
responsable. Això va obrir una porta a les suspicàcies i
a tota mena d’hipòtesis, i va facilitar la desinformació i
la sensació de descontrol inicial en el consumidor.

5. Falta d’iniciativa política i negació inicial de problema:
el Govern espanyol va anunciar inicialment que el pro-
blema era extern a Espanya, fins que s’hi van detectar
els primers casos, i això va generar la protesta social i
va mobilitzar l’OCU per iniciar una recollida de signatu-
res per exigir una actuació política i la imposició de san-
cions.

6. Desgast informatiu i preocupació del sector: la notícia
va tenir un elevat impacte mediàtic, que va generar un
cert cansament i preocupació en alguns casos per les
conseqüències econòmiques que podia tenir el des-
cens de la venda de carn i aliments processats.

RECOMANACIONS FINALS

Com en ocasions anteriors, aquest cas evidencia els efec-
tes negatius en l’opinió del consumidori la sensació de
desconfiança i falta de control que pot provocar una mala
pràctica en la comunicació d’una alerta alimentària. Per
això, és imprescindible que, a l’hora d’oferir informació als
ciutadans, tots els actors que hi estan involucrats tinguin
ben presents un conjunt de recomanacions, que exposem
a continuació: 
- Comunicar el risc i oferir pautes d’actuació al consu-

midor: cal informar amb claredat i des de l’inici dels
possibles riscos, si n’hi ha, o descartar-los quan no n’hi
hagi, i oferir al consumidor pautes clares i comprensi-
bles d’actuació perquè pugui avaluar-los i actuar en
conseqüència.

- Actuar de manera ràpida i coordinada: cal que tots els
actors que poden aportar informació (indústria,
experts, Administració pública i mitjans) actuïn sempre
de manera ràpida i coordinada, per evitar una alarma
social injustificada o altres efectes no desitjats. 

- Disposar de portaveus oficials: és important erigir por-
taveus oficials que facilitin informació clara i precisa de
manera unificada, per evitar la multiplicitat de fonts, les
possibles contradiccions i la confusió informativa. En
aquest cas, el protagonisme destacat del comissari de
Salut i Protecció al Consum de la Unió Europea, Tonio
Borg, com una de les principals fonts d’informació ofi-
cials del cas, va ser un element clau.

- Oferir informació contrastada: cal proporcionar només
la informació basada en dades disponibles, confirma-
des científicament i prèviament contrastades.

- Preveure què pot passar, i ser prudents i responsa-
bles: cal avaluar i mesurar bé les conseqüències del que
es comunica en cada moment, i la manera de fer-ho. En
aquest punt també s’inclou la manera d’enfocar la notí-
cia, les imatges, la terminologia i les fonts seleccionades.
És una qüestió de responsabilitat professional.

- Oferir transparència informativa: és important facilitar
tota la informació disponible i donar veu a tots els
actors implicats per trobar formes d’entesa si hi ha con-
flicte d’interessos, i treballar de manera conjunta a fi de
trobar les millors solucions per resoldre la situació.

- Tenir en compte que la memòria no oblida: quan es
presenta un nou cas d’alerta vinculat a la qualitat o la
seguretat alimentària, tornen a aparèixer casos ante-
riors que revelen que el seu record està present en la
memòria col·lectiva i que posteriorment influeix en les
decisions, l’avaluació del risc i l’actuació dels consumi-
dors. Per tant, cada nou cas s’ha de veure com una
nova oportunitat de millorar la gestió de la comunica-
ció per evitar els efectes negatius d’una mala praxi.

- Tenir presència a les xarxes socials: cal que les autori-
tats governamentals i les agències responsables de la
seguretat alimentària i la salut pública incrementin la seva
presència a canals d’àmplia difusió social, com Facebook i
Twitter, per facilitar la difusió d’informació de qualitat i
rigorosa i evitar suspicàcies i sospites injustificades.

- Facilitar el debat per impulsar millores: els casos d’a-
lerta alimentària sovint obren debats de gran interès
social que caldria promoure i incentivar per tal d’avan-
çar en la gestió, l’avaluació, la millora i la resolució d’al-
gunes qüestions a través d’iniciatives de tipus norma-
tiu o decisions polítiques, com és el cas dels buits en l’e-
tiquetatge, la traçabilitat dels aliments processats, el
sacrifici i la venda il·legal de carn de cavall o el destí
final de productes aptes per al consum que són retirats
del mercat per altres causes.
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