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Lluita contra un producte poc aconsellable per a la salut

no hi ha correlació

Grans supermercats volen
prescindir de l’oli de palma

Un estudi
descarta que
el mòbil causi
càncer cerebral
FERRAN NADEU

Mercadona, Lidl, Dia
i Carrefour demanen
als proveïdors
que deixin d’usar-lo

L’última revisió d’estudis del Comitè Científic Assessor en Radiofreqüències i Salut (CCARS),
òrgan independent format per
experts de diferents àmbits, ha
confirmat que fer servir el telèfon mòbil no és perjudicial per a
la salut per la baixa radiació electromagnètica que emet i, en concret, han descartat que augmenti el risc de càncer cerebral. «Fa
entre 15 i 20 anys que usem massivament aquests dispositius i,
si hi hagués alguna relació, ja
s’hauria d’haver observat d’alguna manera», va destacar ahir
el director científic d’aquesta entitat, Francisco Vargas, durant la
presentació del treball, que analitza les últimes evidències científiques sobre la matèria entre el
2013 i el 2016.

En els casos en què
no es pugui substituir
exigeixen un certificat
de sostenibilitat
EFE
MADRID

L

es principals cadenes de
distribució espanyoles han
començat a reclamar als
seus proveïdors que deixin
d’utilitzar oli de palma, i en els casos en què no sigui possible substituir-lo, demanen que es faci servir
el que compti amb certificat de sostenibilitat.
Portaveus de les companyies
Mercadona, Dia, Lidl i Auchan han
confirmat a l’agència Efe que ja
mantenen converses amb els seus
proveïdors per eliminar aquest ingredient, encara que des de la indústria adverteixen que no sempre
és possible i que de moment no hi
ha una alternativa sense alterar les
condicions del producte.
«Els interproveïdors i proveïdors
de Mercadona fa temps que fan moviments per substituir, quan és possible, l’oli de palma i altres greixos
trans en els seus productes, i continuaran avançant en aquesta línia»,
han apuntat fonts de l’empresa valenciana, líder del sector de la distribució amb prop d’un 23% de quota del mercat.
Des de Dia han subratllat que la
seva política passa també per «substituir sempre que sigui possible tecnològicament» aquest ingredient,
i quan no és viable reclamen que
s’utilitzi oli de palma amb certificat de sostenibilitat.

Els científics avisen
que el mal ús és pitjor
que la radiofreqüència
33 Una clienta deambula entre els prestatges plens de productes d’un supermercat de Barcelona.
A Auchan, que engloba les ensenyes Alcampo i Simply, ja treballen
amb els seus proveïdors «amb l’objectiu final d’eliminar l’oli de palma»
de les seves marques pròpies, encara
que de moment no tenen una data
concreta per aconseguir-ho.
A Lidl també han assenyalat que
intenten evitar-ho «sempre que es
pot», però en els casos on no és factible «s’utilitza el que té segell de sostenibilitat».
Fonts del grup Carrefour han explicat que han optat per exigir l’ús
d’oli de palma sostenible als seus
proveïdors, mentre que des d’El
Corte Inglés han recordat que l’empresa forma part d’un grup de treball sobre aquest ingredient en el
marc del Consumer Goods Forum

amb el propòsit que tot l’oli de palma utilitzat compti amb un certificat ecològic.
La preocupació de les grans cadenes per aquest ingredient es fa pública mesos després que l’empresa
SuperSano, amb una xarxa de 12 establiments a Espanya i especialitzada en producte ecològic, decidís retirar-lo totalment de les seves línies.
La cadena ha vist com les seves vendes s’incrementaven fins al 20% després de prendre la decisió de renunciar als productes elaborats amb oli
de palma.
DIFÍCIL DE SUBSTITUIR / Fonts del sector

de la indústria han explicat a Efeagro que l’oli de palma és un ingredient vegetal utilitzat normalment

ATENCIÓ PER A la tercera edat

La patronal dels geriàtrics
denuncia que voregen el col·lapse
Diu que les tarifes
no pugen des de fa set
anys i els costos creixen
TERESA PÉREZ
BARCELONA

L’Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA) reclama un
augment urgent de les tarifes públiques per evitar el col·lapse de les
residències de la tercera edat, centres de dia i serveis d’ajuda a domi-

EL PERIÓDICO
BARCELONA

cili, i que es vegin abocades a donar
serveis low-cost. Actualment, 24.000
persones estan en llistes d’espera
per accedir a una plaça residencial
a Catalunya.
La patronal denuncia la delicada situació del sector perquè les
partides econòmiques, que aporta
la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, estan congelades
des de fa set anys, mentre que els
costos del servei han augmentat el
10,62%. «Sense un augment de les

tarifes haurem de dissenyar un servei de mínims amb el més imprescindible, un servei low-cost», va advertir ahir Cinta Pascual, presidenta d’ACRA.
Segons les xifres del mes de març
passat del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials, a Catalunya hi ha 71.690 places
de recursos assistencials (residències, centres de dia, sociosanitaris
i vivendes tutelades), de les quals
60.000 pertanyen a residències.

amb altres olis que «en molts casos
no es pot substituir». «Aporta consistència, untuositat, dona un toc cruixent... També allarga la vida útil del
producte i evita que es deteriori visualment. S’ha intentat substituir, però no s’ha pogut», han assenyalat
aquestes mateixes fonts.
L’oli de palma és utilitzat habitualment tant per la indústria alimentària com per les firmes de cosmètica. El seu ús està permès internacionalment, encara que l’OMS
aconsella limitar-ne el consum per
contenir prop d’un 50% d’àcids
grassos saturats. La seva producció
es concentra en països tropicals –sobretot Malàisia i Indonèsia–, on el
seu cultiu i procés ha provocat problemes mediambientals. H

La patronal, que agrupa 440 entitats i ofereix 37.000 places de finançament públic, va celebrar ahir una
jornada a Barcelona i va presentar
un informe econòmic del sector. Va
ser en el transcurs d’aquesta trobada quan els empresaris van plantejar els seus arguments. «Estem en un
escenari molt complicat», va resumir Pascual.
/ Encara
que la presidenta d’ACRA va admetre que no hi ha xifres sobre el nombre de centres que han tancat les
portes o estan a punt de fer-ho, sí que
va revelar que l’actual quantitat de
traspassos, vendes de residències i
jubilacions de propietaris «és una situació que no s’havia vist mai».
«Abans rebíem una trucada a l’any
de gent que denunciava la seva mala
DETERIORAMENT ECONÒMIC

Els estudis realitzats fins ara,
va insistir, no són consistents
amb l’associació entre tumors
cerebrals i telèfons mòbils, ja
que no s’observa cap variació en
les taxes d’incidència d’aquesta
mena de càncer. Tampoc es constata un risc més gran de tumors
cerebrals en persones exposades
a radiofreqüències com el 4G, el
wifi i les que procedeixen d’antenes de telefonia mòbil, ràdio i televisió.
L’informe sí que admet que
encara estan a debat els efectes
de la radiació dels mòbils en la
capacitat reproductiva de les
persones, i inclou diversos consells, com afavorir un ús raonable de les noves tecnologies, sobretot en la infància i l’adolescència i durant la conducció. H

situació econòmica, ara les trucades
són mensuals», va advertir.
El deteriorament econòmic s’ha
traduït fins ara en un fet: les empreses afiliades a ACRA ja han hagut de
deixar de fer un manteniment dels
seus centres i renunciar a ampliar
les instal·lacions.
L’organització reclama a la Generalitat una correcció «de tarifa
mínima de l’11%», i avança que, si
no es produeix, en el futur «hi haurà unes conseqüències imprevisibles en la qualitat del servei», segons revela l’informe.
ACRA denuncia, a més, que les
noves adjudicacions de gestió dels
centres ofereixen preus encara més
baixos que els actuals. «L’Administració està comprant els serveis per
sota del cost i els fa inviables», acaba
dient l’estudi. H

