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CONSUM DE CARNS VERMELLES I SALUT. 

DOCUMENT D’OPINIÓ DE LA SECCIÓ IV DE SALUT PÚBLICA, ALIMENTACIÓ I 
AMBIENT DE LA REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA 

 

1. INTRODUCCIÓ  

L’alimentació de la humanitat és un dels grans reptes que la societat actual ha 
d’enfrontar. Ja no podem parlar sols d’alimentació saludable, sinó que hem de parlar 
d’alimentació saludable (salut) i sostenible (economia). 
 
Entre els aliments més “problemàtics” hi ha les carns vermelles de producció intensiva i 
els aliments processats. Segons la comissió THE LANCET (2019), el consum global de 
carns vermelles, de vegetals rics en midó, com les patates, i d’ous superen en 288%, 
293% i 153% respectivament, les recomanacions de la ingesta diària en les societats 
desenvolupades, però alimentades defectuosament (1,2). 
 
També cal ser conscients que el 14% dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) provenen del 
bestiar, i un 30% té a veure amb el sistema alimentari; fet que aclareix la dimensió 
important de la influència del bestiar en la sostenibilitat alimentària (3).  
 
La pregunta de si és millor per a la nostra salut no menjar o reduir el consum de carn 
vermella, està actualment plantejada en la nostra societat. Moltes opinions i 
posicionaments fets públics són contradictoris i desorientadors per al consumidor, que 
ha reaccionat, sovint de forma irreflexiva, deixant de menjar-la i en altres ocasions dient 
que no cal fer cas de les notícies.  
 
Saber explicar de forma correcta i pedagògica qualsevol tema d’alimentació i salut no és 
una tasca fàcil, però, si més no, és bàsica per evitar determinades alarmes socials sobre 
aliments o grups d’aliments. L’impacte positiu o negatiu que tenen els aliments sobre la 
nostra salut el determina la quantitat i la freqüència amb la que s’ingereixen i no 
l’aliment en si mateix. Per poder fer aquesta tasca d’una manera eficaç i alhora 
pedagògica, cal tenir un coneixement profund del tema i abordar-lo des de diferents 
perspectives. 
 
Aquest document s’ha fet amb col·laboració amb l’ Associació Catalana de Ciències de 
l’Alimentació filial de l’Institut d’Estudis Catalans.  
 
 
2. DEFINICIÓ i TIPUS DE CARN  
 
Des del punt de vista bromatològic, la carn és el «resultat de la transformació 
experimentada pel teixit muscular de l’animal a través d’una sèrie concatenada de 
processos fisicoquímics i bioquímics, que tenen lloc a conseqüència del sacrifici de 
l’animal» (4). 
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Les carns es classifiquen en carns blanques i carns vermelles, basant-se en el seu 
contingut en mioglobina i que determina el  seu color més o menys vermellós (5). En 
concret, la carn vermella fa referència a tots els tipus de carn muscular dels mamífers, 
sigui fresca, picada, trossejada o congelada, que presenta un color vermell o rosat en 
estat cru, a conseqüència del seu alt contingut en mioglobina. Aquest grup inclou la carn 
de boví, porcí, oví, cabrum i equí, així com algunes aus de caça (guatlla, perdiu, etc.). 
 
 
3. ESTUDIS EPIDEMIOLÒGICS I EVIDÈNCIA CIENTÍFICA 

 
L’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC per les seves sigles en 
anglès) va avaluar,  el 2015, la carcinogenicitat del consum de carn vermella i de carn 
processada (6). 
 
Després d’una revisió exhaustiva de la literatura científica, un Grup de Treball de 22 
experts de 10 països, convocats pel Programa de Monografies de la IARC, va classificar 
el consum de carn vermella com probablement cancerígena per a humans (Grup 2A). 
Aquesta associació es va observar, principalment, en relació amb el càncer colorectal. 
La carn processada, es va classificar com a cancerígena per als humans (Grup 1) (6). 
 
Aquesta notícia va fer que mitjans de comunicació alertessin a la població sobre els 
perills de la carn vermella i la carn processada, sense parar atenció als detalls de 
l’informe, que més concretament deia: 
 
“D’acord amb els estudis revisats”, s'estima que el risc relatiu de càncer colorectal es un 
18% per 100 grams de carn vermella consumida diàriament i del 17% per 50 grams de 
carn processada consumida diàriament” (6). 
 

• Si ens basem en el fet que el 2022 la població estimada a Espanya és de 46,74 milions 
i l’estimació de nous casos de càncer de còlon  de 28.706 persones, la possibilitat o 
risc absolut que una persona qualsevol pateixi un càncer colorectal al llarg de la seva 
vida seria del 6,14% (és a dir, 1 de cada 16 persones). Reduir el consum de carn 
vermella i processada podria suposar una disminució del risc relatiu del 18% sobre 
aquest 6,14%; això vol dir que el risc passaria del 6,14% al 5,20% (és a dir, 1 de cada 
19 persones). 

• Per tant, no consumir aquesta proporció de carn vermella, 100 g o processada, 50 g 
diaris suposaria una reducció entre 5.167 casos pel consum de carn vermella i 4.880 
casos per al consum de carn processada, respecte dels nous casos estimats en el 
2022 (7, 8, 9). 

• El risc no és directe, ja que poden influir altres factors, com per exemple, l’activitat 
física, el consum de tabac, la ingesta d’alcohol, i la presència de certs additius entre 
d’altres. També cal tenir en compte, pel que fa al tipus de cocció, que s’ha d’evitar 
les coccions a temperatures molt altes (brasa, flama, fritura, fumats, etc.) i durant 
molt de temps, ja que generen substàncies indesitjables que poden augmentar el 
risc per a la salut. Igualment cal evitar consumir les parts de la carn que s’han sobre 
cuinat o cremat (5). 
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4. AVANTATGES DE LA DIETA VARIADA/MEDITERRÀNIA PER AL SEGUIMENT DE LES 

RECOMANACIONS  
 

Una alimentació saludable es defineix com “aquella que és suficient, completa, 
equilibrada, satisfactòria, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i 
assequible”. Un exemple d’aquest tipus d’alimentació, és la dieta mediterrània basada 
en el consum majoritari d’hortalisses, fruites, fruites seques, llegums, oli d’oliva verge, i 
farinacis integrals. En relació amb els aliments d'origen animal, prioritzar el consum de 
peix, i moderar el de carns, especialment les vermelles i processades. L'ou és una bona 
alternativa a la carn o el peix (5). 

El Comitè Científic de la AESAN va actualitzar les recomanacions per a la població 
espanyola el 2019 i recomana adoptar una dieta saludable i sostenible caracteritzada 
per un predomini d'aliments d'origen vegetal i un consum moderat d'aliments d'origen 
animal; en concret, recomana consumir  2- 4 racions/setmana de carn (preferiblement 
de pollastre o conill i no més de 2 racions/setmana de carn vermella) (10). 

 
 
5. IMPACTES AMBIENTALS DE LA PRODUCCIÓ DE CARN VERMELLA  
 
Els experts del panell internacional per al canvi climàtic (IPCC) en el seu informe de l’any 
2019 indicaven que la producció ramadera és l’origen d’una part significativa dels 
d’efecte hivernacle (GIH) (11, 12). 
 
El debat sobre l’impacte ambiental de la producció ramadera (i en particular dels 
remugants) s’ha aguditzat atesa la pressió (i influència mediàtica) d’altres fonts 
causants, o amb interessos polítics o geo-estratègics que contribueixen a la 
culpabilització del sector primari com a factor clau de l’escalfament del planeta.  
 
No és senzill trobar solucions adients i cal dir que alguns països europeus estan 
plantejant una reducció de la producció animal per limitar l’impacte ambiental (emissió 
de gasos d’efecte hivernacle) i l’increment de la contaminació per nitrats (13).  
 
Una de les propostes alternatives, en aquest context, és la substitució de la carn, ous i 
llet per productes derivats de vegetals, molts d’ells processats, algues i insectes o amb 
la carn generada en processos de cultius de cèl·lules animals per al proveïment suficient 
de proteïnes per al consum humà (14).  

 
 
6. SEGURETAT ALIMENTARIA  

 
6.1.  Carn vermella i microorganismes 
 
Si considerem les dades de malalties infeccioses de transmissió alimentària, la carn 
vermella és un dels aliments menys implicats en l'aparició de brots. La carn vermella i 
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els productes carnis no constitueixen grups d'aliments  especialment perillosos per als 
consumidors.  
 
La carn vermella pot contaminar-se amb determinats agents patògens per a l’home, 
molts d’ells procedents dels animals i del seu control en l’explotació. És bàsic reduir el 
nivell de contaminació als escorxadors, plantes de processat i al producte final. La carn 
vermella insuficientment processada pot ser una important font de bacteris patògens 
que poden ser motiu de malalties o de toxi-infeccions alimentàries. 
 
Cal, continuar insistint que les persones amb possibles deficiències immunitàries, així 
com les dones embarassades, han d’evitar determinats productes que es consumeixen 
sense tractament tèrmic previ, com ara productes carnis curats i els cuits llescats o carn 
crua (15). 
 
 
6.2. Contaminants químics en la carn 
 
La utilització indiscriminada d'antibiòtics en els animals és també un greu problema, no 
només per les conseqüències toxicològiques directes que suposa la seva presència 
residual sobre alguns consumidors, sinó també per l'increment cada vegada més patent 
de microorganismes patògens resistents.  
 
Per això és tan important  respectar els períodes de supressió o espera establerts per 
eliminar qualsevol risc de trobar residus  les carns vermelles. 
 
A la UE, s'han establert mesures exigents per al control de les substàncies que puguin 
suposar un engreix il·legal de bestiar (16).  
 
 
7. DRET ALIMENTARI  

 
La legislació alimentària a la UE no fa distinció entre carn vermella i carn blanca.  
 
L'evidència científica entre el consum de carn processada i el càncer colorectal, 
determina una possible responsabilitat en el deure jurídic d'informar el consumidor del 
risc i en el d'establir unes pautes segures de consum, a fi d'evitar o reduir aquesta 
possibilitat del risc. El fet de no fer-ho, o de no fer-ho correctament, podria determinar 
en un futur una responsabilitat objectiva i solidària de tots aquells que participen en la 
producció, distribució i comercialització de les carns processades, que potser podria 
evitar-se o limitar-se amb una informació adequada al consumidor final, de forma 
conjunta entre el sector carni i les administracions sanitàries i de consum. 
 
 
8. CONCLUSIONS  

 
- Els estudis existents posen de manifest que el risc que poden tenir aquest grup 

d’aliments està en el consum excessiu. 
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- Seria recomanable disminuir el consum de carn vermella i processada, que no superi 

més d’un o dos cops a la setmana, pel que fa a la carn vermella, i menys d'un cop per 
setmana la carn processada, per poder reduir els nous casos de càncer de còlon. 

 

- El risc d’un determinat aliment per a la salut no només depèn d’aquest; altres factors 
com la falta d’activitat física, fumar i no portar una dieta saludable i variada poden 
contribuir a un augment del risc. 

 

- Cal menjar més fruites, verdures, cereals integrals i fruits secs a la vegada que 
disminuir el consum de carn vermella i processada. 

 
- La legislació alimentària de la UE, transposada a la regulació estatal  no fa distinció  

entre carn vermella i carn blanca, fet que dificulta fer recomanacions al públic. 
 

- Amb relació als estudis apareguts relatius a la carn vermella convé estudiar una 
estratègia per part de les agències de salut, a fi d'establir, si és necessari, unes 
recomanacions de pautes de consum d’acord amb el sector carni, per prevenir la 
incidència del càncer i  futures responsabilitats. En aquesta estratègia les Institucions 
científiques que treballen en l’àmbit de la salut, com universitats i acadèmies, tenen 
un paper rellevant. 

 

 
 

                                 BARCELONA, a 18 de maig 2022 
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