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Objectius 

 

1. Monitoritzar la informació sobre seguretat 
alimentària (SA) que arriba a la ciutadania en clau 
«d’actualitat» 
 

2. Identificar: 
– Els diferents actors implicats en la comunicació de la SA, 

així com les seves responsabilitats, necessitats i limitacions 
 

– Les particularitats dels diferents mitjans de comunicació 
 

– Bones i males pràctiques en comunicació 
 

3. Difondre els resultats, reflexionar i promocionar una 
millor comunicació en SA 
 
 

 

 





Mètodes 

1. Monitorització 
de l’actualitat 
informativa  

 A travès de la 
premsa diària 



2. Comunicació 2.0 

 Canal de Seguretat 
Alimentària de 
Consumer Eroski 
 

– Continguts del canal 

– Impacte a xarxes 
socials 



3. Anàlisi de casos: 

– L’auge de la 
carmanyola 

– Malbaratament 
d’aliments 



Distribució per diaris (1415 registres) 



Tòpics més freqüents 



“sector agroalimentari”  

• Àmplia cobertura al diari Segre 

• Qüestions que porten temps a l’agenda:  
– els problemes d’adaptació a la normativa europea 

sobre el benestar dels animals de granja 

– la reforma de la PAC 

– la pujada en els preus del pinso 

– la crisi del sector de la llet  

– la greu sequera i els episodis repetitius de 
pedregades al Segrià 



“crisi econòmica” 

• L’augment de persones que viuen en el llindar 
de la pobresa i la petició d’ajudes i d’aliments 
bàsics 

• Els canvis en els hàbits de consum d’aliments i 
en la dieta, com l’auge de la carmanyola 

– Veus d’alarma que denuncien el risc d’augment 
dels problemes de desnutrició, sobrepès i 
obesitat infantil que ja existeixen (tambè a 
“alimentació equilibrada” ) 





“preu dels aliments” 

• El preu de la cistella de la compra 

• El cost d’alguns productes en funció de les 
collites 

• El preu de l’aigua  

• El mercat alimentari: acords comercials 
internacionals, canvis normatius i moviments 
de mercaderies 



“crisi alimentària” 

• La fam que 
pateixen molts 
països de l’Àfrica 

• Les campanyes de 
solidaritat  

• Els ajuts 
internacionals  

• Veus de denuncia 
(com Bill Gates) 



malbaratament 



Malbaratament  

• 24 registres. Ja era un 
tòpic periodístic a 
2011 i continua sent-
ho a 2013 



“La UE lanza un plan de acción contra el despilfarro 
alimentario” (La Vanguardia, 20/1/2012). 

• Causes del malbaratament: 

– l’excés de producció 

– el mal condicionament del producte (mida o 
format mal concebuts) 

– deteriorament de l’envàs 

– normes de comercialització  

– mala gestió d’existències 

– estratègies comercials inadequades. 



• Mesures: 

– reduir el preu dels aliments quan estiguin a prop de la 
data de caducitat 

– fomentar l’etiquetatge amb doble data (“consumiu 
preferentment abans de”, “data de caducitat”) 

– iniciatives de recuperació dels aliments no venuts per 
redistribuir-los entre els ciutadans necessitats 

– diversificar la mida dels envasos per ajudar el 
consumidor a adquirir les quantitats necessàries 

“La UE lanza un plan de acción contra el despilfarro 
alimentario” (La Vanguardia, 20/1/2012). 



Les paradoxes 

• A Europa es generen 89 milions de 
tones de residus alimentaris a l’any i 
hi ha 79 milions de persones que 
viuen en la pobresa. 
 

– El malbaratament i la necessitat 
creixent de recollir aliments 

 

• Els supermercats llencen milers de 
tones de menjar encare apte pel 
consum humà, davant la 
impossibilitat de fer-ne donació 
segons la legislació vigent 
– El nou us de les escombraries 

 
 



El paper dels components de la cadena 



Caducitat, cosum preferent… el repte de 
comunicar conceptes complexos 

• Declaracions del 
ministre d’Agricultura, 
Alimentació i Medi 
Ambient, Miguel Arias 
Cañete, en una 
entrevista al programa 
El día menos pensado, 
de Radio Nacional de 
España, RNE 
(10/1/2013). 

 

Àudio de les declaracions 
(minut 16’50”) 
http://www.huffingtonpost.es/2013/01/10/a
rias-canete-veo-un-yogur_n_2445938.html 
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• El ministre va explicar que el Govern volia 
maximitzar l’eficàcia de la cadena alimentària i 
que, per aquest motiu, s’estaven revisant les 
dates de caducitat dels aliments, perquè n’hi ha 
molts que, “malgrat que s’hagi modificat el seu 
aspecte o gust, es poden menjar perfectament” 

• per reafirmar aquesta màxima, va declarar : “Yo 
veo un yogur con una fecha y me lo como cinco 
días más tarde, y nunca me ha sentado mal”. És 
més, va afegir que “es barallava amb els seus fill 
per menjar-se’l”. 



Sensibilització social 

• Coneixement del 
problema 

• Disminució del 
malbaratament 

• Recollida d’aliments: 
– les iniciatives 

ciutadanes i 
d’empreses 

– el Banc dels Aliments  

– les guies de bones 
pràctiques 



Recomanacions i guíes 



La carmanyola 



Carmanyola (30 registres) 

• En general, s’informa amb connotacions 
positives, especialment al començament:  
– El “florecer de las fiambreras” o “punta de lanza de 

nuevos hábitos urbanos que se abren camino” (La 
Vanguardia, 16/3/2012)  

– Se’n remarquen els efectes positius:  
•  “ahorrarse unas monedas”, “aprovechar la pausa de la 

comida para relajarse y comer ricamente sentada al sol” (La 
Vanguardia, 16/3/2012),  

• “controlar el origen, la cantidad y la condimentación de los 
alimentos” y“utilizar excedentes que quizá acabarían 
tirados” (La Vanguardia, 13/9/2012). 



Carmanyola, perills (especialment en nens) 

• “Cautela ante la opción de llevar la fiambrera 
de casa a la escuela” (La Vanguardia, 
4/7/2012) 

• “Comer de fiambrera puede favorecer la 
obesidad infantil” (La Vanguardia, 19/9/2012) 

• “El tupper puede favorecer la malnutrición de 
los niños” (20 Minutos, 12/11/2012). 



Debat entorn la carmanyola 

– l’alimentació infantil (13 registres) 

– el retard en el pagament de les beques menjador 
(11) 

– la taxa de copagament de la carmanyola (9) 

– la seguretat alimentària derivada de l’ús de la 
carmanyola (9)  

– la cultura nutricional general de la població (7). 



Carmanyola, les veus expertes 



Carmanyola, consells 

• “Mantenir una planificació de menús i 
controlar les quantitats” (La Vanguardia, 
13/9/2012). 

• “Limpiar bien los alimentos, cocinarlos con 
suficiente antelación para enfriarlos 
convenientemente, mantener la fiambrera en 
la nevera hasta el último minuto y asegurarse 
de cómo se conservará en la escuela” (La 
Vanguardia, 29/9/2012). 



Comunicació de la SA en 2.0 

Seguretat 
Alimentària a 

Eroski Consumer i 
la seva repercusió 

a xarxes socials 



El canal de SA de Eroski Consumer 

• Newsletter 
semanal con 
73.362 
subscriptores 

  

• La sección sobre 
seguridad 
alimentaria de la 
web CE publicó 289 
registros en 2012 

 

 

Cada noticia recibe, de media,  
28,65 “me gusta” en Facebook  
y es retuiteada 22,72 veces 



Temas tratados 



Las noticias con más impacto 



La noticia con más impacto 

Un estudio europeo de 
PAN (Pesticide Action 
Network) sobre 
contaminantes químicos, 
especialmente disruptores 
endocrinos.   
 
PAN solicita un control 
más estricto de estos 
productos, presentes, por 
ejemplo, en los 
plaguicidas. 

 

 

 



Impacto  

 

• 31 comentarios 

• La noticia se linka en diversos sitios web y blogs (Natur Futura, El 
Blog Alternativo, L’Hort Ecològic de Catarroja, etc).  

• 649 “me gusta” en FB   

• 166 tuits 
 

 

Noticia en 
Eroski 

Consumer 

Comentar
ios en la 

web 

Links a 
webs y 
blogs 

Retwits  

“me 
gusta” 

Facebook  

Impacto 
directo 



Impacto directo + indirecto 

 

• 31 comentarios, uno de ellos se identifica como un blog 
(Conexión Verde) que promueve el “consumo 
responsable”. 

• La noticia se linka en diversos sitios web y blogs (Natur 
Futura, El Blog Alternativo, L’Hort Ecològic de Catarroja, 
etc). El Blog Alternativo tiene 3.700 seguidores en Twitter. 

• 649 “me gusta” en FB. Entre los perfiles de FB, algunos son 
grupos o autores de blogs   

• 166 tuits. Algunos tuits son de grupos o autores de blogs  

 



Comentari
os en la 

web 

Links a 
webs y 
blogs 

Retwits  
“me gusta” 
Facebook  

Impacto 
directo 

Links a webs y 
blogs 

Retwits  
“me gusta” 
Facebook  

Impacto 
indirecto 

Noticia en 
Eroski 

Consumer 



Consumer Eroski 

• La web (www.consumer.es). Se visitan 280.000 
páginas al mes. 

– Youtube. Con 501 vídeos, se han visualizado 
5.801.373 veces. Tiene 5.427 seguidores 

– Twitter  5.897 tuits y 25.022 seguidores 

– Facebook  21.725 “me gusta”  

 

http://www.consumer.es/


Conclusions 

• Durant el 2012 no s'ha produït cap episodi greu 
d'alerta alimentària, però la SA ha estat força present 
als MC 

• Els MC han estat un element clau en la denúncia de 
situacions que poden comportar problemes de SA 

• Els MC també han contribuït de manera positiva a 
sensibilitzar l'opinió pública sobre aquestes situacions, 
a aclarir conceptes complexos i a difondre 
recomanacions 

• Internet i les xarxes socials representen actualment un 
canal de comunicació amb un impacte social molt 
elevat. S’ha de tenir en compte el seu potencial 
 


