
Per què mengem tanta carn i com ens enmalalteix?

Presentació 
CARN DE CANÓ



Som una organització formada per persones que creiem en la necessitat de 

transformar el sistema agroalimentari actual i tornar a la ciutadania el dret a 

una alimentació saludable, amb criteris de justícia social i sostenibilitat 

mediambiental.

Impulsem la transició cap a un sistema alimentari que protegeixi el dret a 

l’alimentació i la salut, que sigui socialment just i des d’una perspectiva 

feminista, treballant pels ls drets col·lectius i individuals en defensa del territori 

i el medi ambient, la sobirania alimentària i l’agroecologia.

Justícia 
Alimentària



En els anys 50 no es consumia a penes carn, només en 

dies especials

EUA va utilitzar a l'estat espanyol com una colònia 

europea per a exportar Pinsos: soja i dacsa

El 1950 la demanda de carn se situava en 44 milions de 

tones i l'any 2020 està previst que ascendisca a 320 

milions.

Un canvi de paradigma



El 1950 la demanda de carn se situava en 44 milions de tones i l'any 2020 està previst que ascendisca a 320 milions 

Quines són les conseqüències?

Prop del 75% de la superfície agrària mundial es destina a l'alimentació i criança d'animals.

Un terç del cereal es destina a l'alimentació dels animals

El 80% de la producció mundial de soja es destina a l'alimentació dels animals.

Un canvi de paradigma



Si veiem l'evolució de la producció de carn, veurem 
que durant l'últim segle, el factor d'augment de la 
producció de carn a l'Estat espanyol ha sigut X20. El 
major en diferència del sistema agrari espanyol.

La magnitut del sector carni

Som el tercer país del món productor de carn de porc, 
només per darrere de Xina i els EUA. Viuen entre 
nosaltres 30 milions de porcs. És el 4t sector industrial 
de l'estat, exportem per valor de 5.000 milions de € 
produïm 4,5 vegades el que mengem.



Tota aquesta carn són animals ficats unes 80.000 

granges concentrades en 8 províncies de l'Estat, la 

meitat de tot això està en unes poques comarques de 

Catalunya i Aragó. La província d'Osca ha augmentat el 

nombre de porcs en 1.000 cada dia en els últims 2 anys

Podem imaginar l'impacte ambiental de semblants 

megapolis càrnies.

La magnitut del 
sector carni



Ramaderia intensiva, camps de concentració?

Els animals viuen amuntegats i amb un comportament 

gens natural: a penes es mouen, no respiren aire fresc, 

no interaccionen entre ells, no mengen el que els és 

propi. Condicions de transport miserables.

 

La salut dels animals és feble: estrés, pèrdua de fertilitat, 

debilitació del sistema immunitari. Atenció veterinària 

permanent i fàrmacs.

La magnitut del sector carni



La indústria farmacèutica animal també és un negoci 

que va agafat de la mà de la ramaderia càrnia.

Factura aproximadament 1.350 milions d'euros anuals 

—la despesa mèdica total per a humans en l'Estat 

espanyol és d'uns 9.500 milions d'euros.

Es calcula que més de 3000 persones moren a l'any en 

l'Estat espanyol per culpa de la resistència als antibiòtics.

La indústria ramader a Espanya utilitza 402 gr 

d'antibiòtics per quilogram de carn. 

Hi ha tres casos en els que no es poden utilitzar 

antibiótics: antibiòtics crítics per a la salut humana, 

administració oral i en grups.

La magnitut del sector carni



Segons la SENC i AECOSAN, el consum de carn roja 

i processada hauria de ser ocasional, i el de carn 

blanca de 2/3 vegades setmana. Això equival a 

325g/persona/setmana de carn blanca i 125 

g/persona/setmana de carn roja i processada, però 

ocasional.

 

 

2 kg/persona/setmana (entre 15 i 65 anys)

Realment mengem tanta carn?

Consum actual



La carn ha desplaçat el consum de llegums. Mengem tan poques 

que els llegums, (la base proteica de la població en altres 

èpoques), que ara han passat a estar al nivell de font de 

proteïnes en la dieta del pa, les fruites i les verdures (aliments 

que no es consideren proteics).

Evolució del consum alimentari



CARN FRESCA

Tipus de carn

Productes de la transformació 
de la carn fresca que ha perdut 
les característiques d'aquesta.

Carn fresca, inclosa la trossejada i picada a la qual se 

li han afegit additius que no són suficients per a 

alterar l'estructura de la fibra muscular. Aspecte de 

carn fresca.

Pura carn, només 
carn sense tractar.
 

PRODUCTES CARNIS

PREPARATS DE CARN o DERIVATS CARNIS



Còctel d'additius dels productes carnis amb dues funcions: 

 

Retindre tot l'aigua possible (fosfats, midons, cereals, 

fècula, proteïnes de soja, llet, ou, dextrosa i sacarosa, 

gelatines i col·làgens)

 

Aporten aspecte de fresc (conservants i antioxidants): 

sulfits, nitrats i nitrits

Els components crítics de la carn
La pròpia indústria és la que s'encarrega de dir si un producte és un 
preparat de carn o un producte carni. La classificació del producte 
determinarà el tipus d'additius a utilitza.



Llonganisa fresca de carn

Els components crítics de la carn

Burguer de porc ibéric



El 50% de les morts produïdes per isquèmies

 

El 29% de les malalties cardiovasculars

 

El 17% de les diabetis

 

El 17% de càncers còlon-rectal

 

El 6,5% de problemes renals tenen a veure amb el 

consum excessiu de carns

Menjant tanta carn, ens estem 
enmalaltint



L'OMS recomana anar amb compte amb el consum de 
greixos en general i saturades en particular. Recomana un 
màxim de 22 g de greixos saturats al dia. En el referit als 
greixos trans el recomanat és que la ingesta s'acoste a 0, i 
en tot cas, no superar més de 2g/dia.
 
Una ració de costella de porc té 10 g de greixos saturats, i 
0,75g trans.
 
De mitjana consumim un 18% MÉS DE GREIXOS 
SATURATS QUE EL MÀXIM RECOMANAT

Els components crítics de la carn
GREIXOS SATURATS I GREIXOS TRANS



Deforestació com a conseqüència de la 

producció de cereals per a fer pinsos per a 

alimentar els animals.

Canvi climàtic, s'accentua com a conseqüència 

de la tala d'arbres.

Pandèmies provocades per zoonosis 

relacionades amb la falta de biodibversitat.

Contaminació de rius, aqüifers, sòl per 

productes fitosanitaris

Malalties en els pobles fumigats

Desplaçament de comunitats que viuen en els 

territoris deforestats.

Menjant tanta carn, devorem 
les selves



L'ONU calcula que si es dedicara entre el 10% i 

el 15% del gra que actualment es destina per a 

alimentar bestiar seria suficient per a erradicar 

la fam del món.

 

1 hectàrea de terreny pot alimentar a l'any a:

22 persones si es cultiven creïlles

19 si es cultiva arròs

2 si s'alimenta a corders

1 si s'alimenta vedelles

Menjant tanta carn, no hi ha 
recursos suficients

Reclamamos la prohibición del uso de antibióticos en aniReclamamos la prohibición del uso de antibióticos en ani……

https://www.youtube.com/watch?v=eegCqlxiTZI


1. Aprovació d'un impost sobre el preu dels productes carnis 

processats, orientat a la reducció del seu consum i a la 

interiorització dels costos que genera al sistema públic de salut.

 

2. Prohibició de l'ús de nitrits per part de la indústria càrnia, 

donada la seua demostrada participació en la generació de 

substàncies cancerígenes.

 

3. Prohibició de l'ús col·lectiu d'antibiòtics en la producció 

animal amb finalitats profilàctiques, excepte en els casos 

autoritzats per l'Administració pública i degudament justificats.

 

4. Aplicació de l'IVA 0 a productes frescos vegetals i llegums 

amb l'objectiu de millorar el seu accés a tota la població.

Les nostres demandes



5. Eliminació de les carns processades i reducció de les carns roges en els 

menús escolars, segons les pròpies recomanacions de l'OMS, així com el 

seu control efectiu per part de les agències de salut pública. De la mateixa 

manera, proposem que la compra pública d'aliments prioritze la carn 

procedent de models ramaders sostenibles i vinculats al territori.

 

6. Prohibició de la publicitat de carns processades amb perfils nutricionals 

insans dirigida al públic infantil.

 

7. Regulació estricta i transparent del conflicte d'interés entre la indústria 

alimentària i les entitats científiques vinculades a la salut i/o nutrició.

 

Les nostres demandes



8. Prohibición del establecimiento de «mega-granges» y reducción de los 

tamaños de las granjas existentes para que sean realmente efectivas a nivel 

medioambiental. La necesidad de granjas sostenibles requiere limitar 

adecuadamente el número de cabezas de ganado por granja y por territorio.

 

9. Eliminación de los subsidios dirigidos a la producción cárnica no 

sostenible y creación de ayudas para la promoción de modelos de ganadería 

en extensivo y de pequeña escala, así como un plan de financiación para su 

transición ecológica.

 

10. Creación de una fiscalidad dirigida a gravar el impacto ambiental causado 

por la generación de purines y las emisiones difusas de metano generadas en 

instalaciones ganaderas intensivas.

 

11. Inversión en infraestructuras y sistemas de distribución orientados al 

apoyo de modelos sostenibles de ganadería.

 

 

Les nostres demandes



La Dieta Planetària
El Plat de Harvard és un model creat en la 

universitat de Harvard que pretén donar una 

alterativa més clara i actualitzada de la piràmide 

alimentària.

 

Utilitza el plat com a base de la nostra alimentació 

diària, estructurant-lo en quatre grups d'aliments: 

vedures, fruites, cereals i proteïnes.

 

Es caracteritza per la reducció de la proteïna animal, 

la ingesta de cereals integrals i un consum 

generalitzats de fruites i verdures.

 

Es recomana l'ús de greixos saludables i evitar els 

greixos trans i saturats.


