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MÉS ENLLÀ DE 
L’OLI DE PALMA 

Galetes, cereals, brioixeria, aperitius, gelats... 
Estan molt bons però sabem què contenen oli 
de palma i altres ingredients que perjudiquen 
la salut i el medi ambient?

L’oli de palma és un oli vegetal que s’obté del 
fruit d’un tipus de palmera anomenada Elaeis 
guineensis. Ric en vitamines A i E, s’ha fet servir 
des de temps immemorials per cuinar. Avui en 
dia però, forma part de bona part dels aliments 
processats que consumim cada dia com ara 
gelats, galetes, snacks, margarines, pizzes,  
postres preparats...  Per què? Doncs perquè 
conté greixos molt saturats, fet que aporta 
gust i textura als aliments i fa que tinguin més 
consistència i es conservin durant més temps. 
També el trobem en productes d’higiene, com el 
sabó, els cosmètics i el biodièsel.

El 90% de la producció mundial d’oli de 
palma prové de Malàisia i Indonèsia on es 
talen grans zones boscoses amb l’impacte 
ambiental i social que això comporta. Cada 
hora es destrueixen al Sud-est Asiàtic zones 
de boscos que equivalen, en dimensions, a 
300 camps de futbol. I les conseqüències ja les 
sabem. Els boscos tropicals absorbeixen bona 

part de les emissions de CO2, són ecosistemes 
plens de biodiversitat i moltes poblacions 
locals depenen dels seus recursos. La seva 
desaparició fa doncs més difícil  la lluita 
contra el canvi climàtic, a més de comportar 
una important pèrdua de biodiversitat, fam i 
desplaçaments de la població. Organitzacions 
com Amnistia Internacional han denunciat les 
condicions de treball lamentables que sovint 
tenen lloc en aquestes plantacions. 

L’oli de palma a més pot generar greus 
problemes de salut als consumidors. L’Institut 
de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB 
Barcelona) ha demostrat que consumir 
substàncies amb massa greixos saturats, com 
l’oli de palma, pot provocar que un tumor faci 
metàstasi, que s’expandeixi, és a dir, càncer. 

Per saber si un producte conté l’oli cal fixar-
se en l’etiquetatge, però sovint s’utilitza 
l’expressió “oli vegetal” per evitar el terme 

“oli de palma”. Una pista per saber si el 
producte té oli de palma és parar atenció als 
greixos saturats: si el contingut de greixos 
saturats supera el 40% del total de greixos, és 
pràcticament segur que ha estat elaborat amb 
oli de palma, digui el que digui l’etiqueta. 

Davant aquesta realitat, sembla que comença a 
haver-hi consens per limitar-ne el seu consum, 
regular el seu etiquetatge, establir normes 
estrictes que en regulin la producció i fins i tot 
es parla de crear un impost per penalitzar-ne el 
consum. 

Tot aquestes mesures són necessàries i 
benvingudes,  però el problema va més enllà 
de l’oli de palma. La qüestió no és si eliminem 
l’oli de palma dels nostres aliments sinó si 
abordem políticament una problemàtica que 
està condicionant la nostra salut present i 
futura, així com el nostre medi ambient. I quina 
és aquesta problemàtica?  L’alimentació insana. 

El 70% de tot el que mengem són productes 
processats, tal i com recull la campanya 
“Dame veneno” de VSF Justícia Alimentària 
Global. A l’estat espanyol s’ha incrementat 
molt considerablement el seu consum arribant 
atribuir-se a l’alimentació insana 90.000 morts 
evitables a l’any. Dins d’aquests productes és 
on viatgen els ingredients crítics com ara els 
greixos (entre ells l’oli de palma), la sal, el sucre. 
Si observem què està passant per exemple en 
productes com el sucre o la carn que prové de 
la ramaderia industrial ens n’adonarem que 
és el mateix què passa amb la palma: grans 
multinacionals, explotació laboral, impacte 
ambiental, efectes nocius sobre la salut...

Per tant, les mesures que es volen aplicar als 
productes que contenen oli de palma caldria 
generalitzar-les a tots els aliments processats i 
englobar-les dins una política alimentària que 
prioritzi l’accés als aliments amb un bon perfil 
nutricional, ecològics i socialment justos.

Per on començar?
• Consumeix productes frescos, locals i de temporada, i si pot ser d’agricultura familiar i 

sostenible, millor

• Evita, en la mesura que et sigui possible, els productes processats. Cuina’t i cuida’t al mateix 
temps

• Fixa’t en les etiquetes i evita els aliments que tinguin un contingut elevat en greixos saturats, 
sal i sucre

• Dóna suport i difon campanyes com “Dame Veneno”

Més informació

http://vsf.org.es/dame-veneno
https://www.irbbarcelona.org/en/news/tumour-cells-are-dependent-on-fat-to-start-metastasis
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/ms-sobre-la-polmica-del-aceite-de-palma-qu-ba/blog/59114/
https://www.ocu.org/alimentacion/alimentos/informe/aceite-de-palma

