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ObjectiusObjectius

• Disposar d’una valoració el més objectiva
possible de quina és la informació sobre la 
seguretat alimentària que arriba a la 
ciutadania en clau «d’actualitat»

• Reflexionar (i aprendre) sobre:

– Les responsabilitats, necessitats i limitacions dels
diferents actors implicats en la informació

– Bones i males pràctiques en comunicació de la SA
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De què hem parlat?De què hem parlat?

• Sector agroalimentari: 

– la crisi del sector agrari, 
demandes d’ajuts

– noves denominacions d’origen
(DO)

– venda directa
– reforma de la PAC
– creixement de la producció

ecològica
– el mercat mundial dels cereals
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– episodis de crisi (alertes): dioxines

en pinsos, radioactivitat als
aliments per Fukushima, l’E. Coli

– retirada de productes en mal estat
(potets de cereals, llaminadures
d’origen xinès, marisc, etc.) 

– presència elevada de metalls
pesants al peix

– presència elevada de bacteris al 
suc de taronja dels bars

– contaminació de rius i aigües
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• Gastronomia: 

– Promoció d’aliments
locals (jornades, fires, 
etc.)

– Defensa dels productes
autòctons i de la cuina
Mediterrània

– Innovacions
tecnològiques a la cuina

– Els xefs catalans de 
renom internacional
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• La Vanguardia: 626

• Segre: 611

• El País: 514

• El Punt: 401

• Diari de Tarragona: 389

• 20 Minutos: 154

• ADN: 149
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• Segre: 611
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¿Si todos los diarios 
tuvieran 100 páginas?

Total: 2844 textos 
entre els set diaris
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analitzem el ressò
que va tenir a la 
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elaborat per
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Usuaris (OCU) 
sobre la qualitat de 
la llet sencera UHT
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• L’OCU presentava els
resultats del seu estudi
en un rànquing que 
comparava i 
classificava 47 marques 
de llet UHT del mercat
en funció de la seva
qualitat, indicant el 
preu, el nom comercial 
i la qualificació global 
obtinguda en una 
escala de 0 al 100.

• L’OCU presentava els
resultats del seu estudi
en un rànquing que 
comparava i 
classificava 47 marques 
de llet UHT del mercat
en funció de la seva
qualitat, indicant el 
preu, el nom comercial 
i la qualificació global 
obtinguda en una 
escala de 0 al 100.



Informe de l’OCU sobre la llet UHTInforme de l’OCU sobre la llet UHT

• L’estudi denunciava
“una alarmant falta de 
control dels
procediments utilitzats
per alguns fabricants”

• l’OCU “desaconsellava”
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• La classificació s’havia fet a partir de l’estudi
de diferents paràmetres (composició
nutricional, tractament tèrmic, higiene, sabor, 
presència d’estabilitzants, addició de llet en 
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• Però l’informe no determinava la metodologia
emprada o els criteris de mostreig, ni estava
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• les valoracions que van fer els científics a la 
premsa (majoritàriament investigadors
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bromatologia) és que l’estudi hauria d’haver
aportat més informació i dades més
detallades per confirmar els resultats
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• L’OCU té el dret i el deure de 
denunciar les irregularitats i els
presumptes fraus que detecti, 
però és dificil defensar el rigor 
científic dels seus estudis si no 
aporta les dades necessàries
perquè externament es pugui
comprovar la seva validesa

• Està el ciutadà preparat per
interpretar la fòrmula
“rànquing” en qüestions
relatives a productes bàsics de la 
seva alimentació?
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• Pinsos contaminats amb
dioxines a Alemanya

L’episodi es va classificar 
com un “escàndol”, ja que 
l’origen del problema va 
ser un frau: l’ús de greixos
industrials per elaborar 
pinsos per alimentar 
animals destinats al 
consum humà (aus i porcs
bàsicament) a Alemanya, 
Bèlgica, els Països Baixos i 
el Regne Unit.
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• Metalls al peix blau

Un estudi de l’Institut
Espanyol d’Oceanografia
(IEO), que analitzava la 
contaminació per arsènic i 
metalls pesants en 90 
espècies de peixos i marisc
d’interès comercial i 
confirmava la presència de 
mercuri en una concentració
molt elevada en algunes
mostres de peix blau
recollides a l’oceà Atlàntic i a 
l’Índic
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• Contaminació radioactiva per
Fukushima

– “Alerta máxima en Fukushima
por la fuga de plutonio” (20 
Minutos, 30-3-2011)

– “Detectan niveles de radiación 
en el mar 3.355 veces superior 
a lo permitido” (20 Minutos, 
31-3-2011)

– “La ansiedad se instala en 
Tokio: Los residentes de la 
capital se abalanzaron ayer 
sobre los supermercados e 
hicieron acopio de agua 
mineral” (El País, 25-3-2011)
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• “Cogombres espanyols maten a tres 
alemanyes” (Segre, 27-5-2011)

• “Pepinos españoles provocan un 
brote letal de E. coli en Alemania”
(El País, 27-5-2011)

• “ El brote más letal de la historia”
(La Vanguardia, 4-6-2011)

• “Los enfermos de la bacteria 
asesina: ataca al intestino, los 
riñones y hasta el cerebro; sus 
víctimas padecen dolores” (Diari de 
Tarragona, 26-6-2011)
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• La informació inicial no es basava en evidència
i procedia de diverses fonts

• Els mitjans de comunicació van ser víctimes i 
artífexs de la confusió informativa

• Les imatges seleccionades, o els missatges
transmesos als kyron, a la televisió i alguns
diaris van propiciar l’associació del cogombre
al brot d’E. coli, incrementant la percepció del 
risc
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• Des de l’inici, l’Administració, el Govern i el 
sector empresarial van sortir en defensa.

• Els mitjans van donar-los suport, recollint i 
fent difusió i de les campanyes per impulsar la 
bona imatge dels productes espanyols.
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• Certesa i incertesa en una 
situació de crisi

• Multiplicitat de fonts vs
portaveu únic

• La importància de la primera 
informació

• La importància del framing
i la selecció d’imatges

• Models de comunicació: fins a 
quin punt és necessari que el 
polític baixi a l’arena i “mengi el 
cogombre” davant les càmares?
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1. Honestidad
2. Rigor e imparcialidad
3. Prudencia/Precaución
4. Prevención
5. Objetividad
6. Transparencia
7. Proporcionalidad
8. Utilidad
9. Universalidad – justicia informativa
10. Inmediatez (pero buscando el equilibrio entre la 

incertidumbre y la evidencia)
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