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Resum 

 

Nombroses evidències científiques assenyalen els beneficis sobre la preservació del medi           

ambient i la salut personal que comportaria una reducció dràstica de la producció industrial de               

carn, així com de la seva progressiva substitució pel consum de proteïnes d’origen vegetal              

(Willett et al., 2019) .  

Amb tot, bona part de la població, o bé desconeix la problemàtica, o bé mostra reticències                

de diversa índole a l'hora de modificar els seus hàbits alimentaris, on la carn hi juga un paper                  

nutritiu fonamental. Avui dia però hom pot disposar de molta informació i material sobre el               

consum d’aliments i el seu impacte sobre la salut, la sostenibilitat i el benestar animal que són                 

divulgats a través de les xarxes socials. En elles hi trobem “influencers” que recomanen dietes               

vegetarianes o veganes, així com proporcionen accés a nombrosos documents audiovisuals           

basats en evidències científiques sobre aquesta problemàtica. Pot resultar així interessant tenir en             

consideració aquests dos elements mediàtics com a un recurs important per influenciar un canvi              

d'hàbits alimentaris en la majoria de la població.  

Per aquesta raó, en el present treball es du a terme una revisió sobre la psicologia i la                  

difusió del vegetarianisme, analitzant-se també quines són les claus psicològiques per tal de què              

les xarxes tinguin una influència social efectiva en la promoció d’hàbits alimentaris més             

saludables i sostenibles. Ens centrarem aquí en l’objectiu de la reducció de carn.  

S’ha procedit igualment a fer un recull del gruix de documentals que tracten de              

sensibilitzar sobre hàbits alimentaris saludables, les pràctiques de producció d’aliments          

insostenibles i el maltractament animal, usualment associat aquest al sistema de producció            

industrial intensiva de carn per satisfer una demanda creixent a nivell mundial.  
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Finalment, en funció d’aquestes evidències, s’apunten una sèrie de conclusions sobre el            

paper positiu que poden arribar a jugar les xarxes socials i els documents audiovisuals en la tasca                 

divulgativa dels coneixements científics que, des de les ciències de la salut, les ciències              

ambientals i les ciències del comportament, se’ns donen sobre els beneficis de la reducció del               

consum de carn i l’increment del consum de proteïnes d’origen vegetal, preferentment de             

producció local, estacional i ecològica. 
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Introducció 

 

Actualment el concepte de salut no es veu lligat exclusivament a l’absència de             

malaltia, sinó que inclou múltiples aspectes com són el benestar físic i mental.  

Dins aquesta idea de salut trobem factors importants com els estils de vida, les              

opcions disponibles i els sentiments de realització i identitat lligats a aquestes pràctiques.             

Així cal diferenciar l’estat objectiu de salut de les persones, com aquest és percebut per               

elles mateixes com a component d’interpretació subjectiu i com és l'opinió que tenim de              

la nostra salut i qualitat de vida (Abellán et al., 2016).  

El benestar subjectiu com a part important de la qualitat de vida, manifesta el              

nivell de satisfacció i gratificació de les persones en aspectes específics o globals, on              

predominen els estats d'ànim positius. La satisfacció amb la vida, com a component             

cognitiu del benestar subjectiu, juntament amb el component afectiu, corresponen a la            

valoració positiva que la persona fa de la seva vida en aspectes generals o particulars i a                 

la presència de sentiments positius, respectivament. La satisfacció prové dels intercanvis           

entre l’individu amb el seu entorn social -microsocial i macrosocial-, i de les experiències              

actuals i passades. Així el benestar es considera un constructe lligat al present amb              

projecció al futur (Schnettler et al., 2011). 

Schnettler et al., (2011) assenyalen que en la societat actual, les persones de cada              

vegada són més conscients de l'auto-cura i es preocupen paral·lelament d’obtenir           

productes que garanteixin la salut i el benestar. Existeixen nombroses evidències que            

relacionen una alimentació saludable i equilibrada com un factor determinant en la            

pràctica d’estils de vida saludables que alhora influeix directament en el nostre benestar             
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psíquic i físic (Abellán et al., 2016). Pich (2007) afirma que en el consum d'aliments, al                

marge de la funció nutritiva, també es veuen implicats factors emocionals, socials i             

culturals: 

“Per a l’urbanita occidental, menjar esdevé una conducta gairebé banal, la           

satisfacció plaentera d’una necessitat biològica partir d’uns hàbits personals en què           

cada subjecte negocia raons de plaer, salut, esveltesa i també funcionalitat, atesa la             

creixent voluntat d’estalviar temps en les tasques alimentàries per destinar-lo a activitats            

productives o de lleure” (p. 37).  

 

Així doncs, l’alimentació ocupa una part molt important de la vida quotidiana,            

actuant com a producte hedònic i de construcció social que aporta una definició de la               

pròpia personalitat, tractant-se també d’una part important de les experiències socials           

compartides (Schnettler et al., 2011). Paral·lelament a la tendència creixent de           

preocupar-se per l'auto-cura, existeix un increment de la preocupació per l’impacte           

mediambiental i el benestar animal a l’hora d’adquirir productes alimentaris. Es prenen            

així en consideració diferents atributs com el sistema de producció, benestar animal,            

alimentació animal, absència d’hormones o la petjada ecològica, entre d’altres (Schnettler           

et al., 2007). Es tracta d’atributs no directament observables en els productes dels quals              

els consumidors, de cada vegada més, volen ser informats. En aquesta direcció van             

encaminades algunes de les solucions que planteja l’informe de laa Comissió           

EAT-Lancet (Willett et al., 2019): 
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Adoptar una font de proteïnes diversa i sostenible, incrementant les fonts           

de origen vegetal. 

Estendre l'etiquetatge de productes i aliments estandarditzat, incloent        

implicacions que tenen en la salut, sostenibilitat i medi ambient. 

Promoure pràctiques de màrqueting transparent que fomentin el consum         

d’aliments saludables i sostenibles. 

Disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les cadenes de           

subministrament. 

Incrementar l’eficàcia de l’ús de l’aigua, millorant la gestió i tecnologia. 

Donar suport als agricultors i millorar les pràctiques de cria dels animals. 

Reduir la pèrdua i malbaratament d’aliments. 

 

La inèrcia a la està vinculada la indústria alimentària està esgotant els recursos del              

planeta, de manera que pensant en el nostre futur immediat resulta imprescindible crear             

un sistema alimentari encaminat a la salut i a la sostenibilitat del planeta (Willett et al.,                

2019). Recentment l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) va publicar un           

informe dirigit al deteriorament de la crisi climàtica on s’inclou la reducció del consum              

de carn com una de les claus de les polítiques d'intervenció necessàries per la              

sostenibilitat del planeta (Schiermeier, 2019). Es tracta d'un fet històric, ja que, per             

primera vegada, l’ONU ens alerta de què per combatre el canvi climàtic és precís              

modificar la nostra dieta, concretament reduint el consum de carn i, a més, aquesta ha               

d’haver estat produïda de forma sostenible. L’augment de consum de carn que es             

produeix any rere any a mesura que incrementen les poblacions humanes i el seu nivell               
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de vida té com a conseqüència un impacte negatiu sobre l'ús del sòl, l’aigua i el canvi                 

climàtic.  

Encara que es tracta d'una font concentrada i biodisponible de nutrients per l'ésser             

humà, porta associat un augment del risc per a la salut de patir malalties cròniques               

cardiovasculars i digestives. En definitiva, el consum de carn té importants efectes sobre             

la salut de les persones i la seva producció té considerables conseqüències negatives pel              

medi ambient.  

Així doncs, per tal d’intervenir sobre els hàbits de consum de carn, és important              

afrontar el repte que passa per identificar els factors socials associats al seu consum i               

establir polítiques d'intervenció efectives (Godfray et al., 2018). 

Una de les diverses maneres en què podem afrontar aquest repte és emprant les              

xarxes socials com a factor d’influència en les decisions. En efecte, en l’última dècada,              

estem experimentant una creixent tendència que consisteix en compartir tot allò que            

vivim, o bé seguir tot allò que fan i publiquen a les xarxes socials, una sèrie d’individus                 

dotats d’un cert lideratge d’opinió. Aquests últims solen ser més coneguts com a             

“influencers”, personatges que han agafat força a través de les xarxes socials i que es               

troben molt consolidats a la nostra societat actual. Degut al gran potencial que tenen              

aquests individus per influir als seus seguidors, en aquest treball són considerats com a              

peça important del camí cap a la divulgació d’un fet científic i sanitari (avantatge de               

reduir la producció i el consum de carn) cap al gruix de la població. Igualment prendrem                

en consideració l’existència de tot el material audiovisual que actualment es troba            

disponible en el nostre entorn i que tracta directament aquesta problemàtica. En aquesta             

última línia, trobem que grans plataformes de contingut audiovisual, via streaming per            
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subscripció, de renom, aposten per afegir aquest tipus de contingut degut al creixent             

interès de la població.  

Tot això ens obre la porta a pensar que ambdues eines poden representar un              

element important per promoure un canvi que resulta imprescindible per a la nostra             

societat i que tal vegada, temps enrere, era plantejada com una transició més difícil del               

que ens podem proposar actualment. 

 

“Canviar els hàbits alimentaris és una fita força complexa, fins al punt que hi ha               

qui ha arribat a afirmar que és més difícil que canviar de religió.” (Pich, 2007; p. 63). 

 

 

Objectius 

 

Segons se’ns explica a l’informe de l’EAT-Lancet Commission,, en l’actualitat          

ens enfrontem al repte immediat de proporcionar a la població mundial dietes saludables             

a partir de sistemes alimentaris sostenibles. Així doncs, el nostre futur depèn de la nostra               

capacitat per crear un sistema alimentari prou saludable que respecti els recursos del             

nostre planeta alhora que es respecta la qualitat de la vida dels animals destinats al               

consum.  

Tot això serà possible a partir de un canvi d’hàbits alimentaris, en el qual la               

reducció del consum de carn es planteja com un dels elements clau per aconseguir els               

objectius de sostenibilitat desitjats.  
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Existeix actualment nombrosa literatura científica que tracta quines són les          

motivacions i aspectes socioculturals que motiven a determinades persones a establir           

hàbits alimentaris on es redueix el consum, o inclús que suprimeixen completament els             

productes d’origen animal en la seva dieta. Ara bé, un dels reptes actuals més importants               

que ens podem plantejar és com podem arribar a influir al gruix d’individus no              

vegetarians, en el context hiper-mediatitzat en el que vivim. Aleshores l’objectiu que es             

planteja en aquest treball és analitzar si, a través de la influència de les xarxes socials i                 

del material audiovisual disponible a Internet, podem influir a la població en l’adopció             

d'hàbits saludables i sostenibles.  

 

 

Metodología 

 

Primera hipòtesi de treball. Certes claus de personalitat poden fer més receptives            

les persones a implementar una conducta alimentària basada majoritàriament en els           

aliments d’origen vegetal. En conseqüència, el coneixement d’aquestes claus podrà servir           

de guia per a les futures intervencions i campanyes institucionals destinades a promoure             

una reducció del consum de carn pels beneficis sobre la salut ambiental i personal que               

comporta.  

Per això en primer lloc es du a terme una anàlisi de la psicologia dels vegetarians.                

Analitzarem així què significa la identitat vegetariana i quin és el significat social que té,               

quines són les motivacions que impulsen a evitar productes d’origen animal i quines són              
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més comunes, i finalment, revisarem quines són les claus psicològiques de les diferències             

entre omnívors i vegetarians.  

Segona hipòtesi de treball. La promoció de la reducció del consum de carn es pot               

veure potenciada a través dels “influencers” que inclouen informacions i recomanacions           

en aquesta direcció.  

Es procedeix així a dur a terme un estudi sobre els nous líders d'opinió              

(Influencers) i quin impacte tenen sobre els usuaris de les xarxes socials. En paral·lel, es               

fa una recerca de quins són els creadors de contingut, relacionats amb l’adopció d'hàbits              

alimentaris saludables i sostenibles, amb més repercussió dins d’una de les xarxes socials             

que més impacte té en l’actualitat.  

Tercera hipòtesi de treball. El contacte causal o intencional amb documentals           

audiovisuals de divulgació científica que tracten de manera rigorosa els problemes           

derivats de l’excés de producció i consum de carn potenciarà l’interès dels ciutadans per              

reduir el consum de carn. 

Es fa així un recull del gruix de documents audiovisuals disponibles a la xarxa i               

plataformes via streaming més importants, que inclouen temàtiques com el benestar           

animal, l’alimentació saludable i les pràctiques de la producció intensiva de carn            

destinada al consum humà.  

Cal tenir present que en els tres àmbits que investigarem, també es durà a terme               

una anàlisi de quines són les claus i mecanismes implicats en la influència social i els                

canvis de conducta. 
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Resultats 

 

Sobre la predisposició psicològica a reduir el consum de carn. 

 

Des de la perspectiva sociocultural, en l’alimentació humana s’involucren factors          

per una banda biològics (satisfacció de la necessitat de nutrients) i per altra culturals (de               

naturalesa ideològica, política i econòmica).  

La teoria de les representacions socials, definides a partir de conceptes,           

declaracions i explicacions que s’originen en el dia a dia, es construeix a partir de la                

interacció entre individus i grups socials. El significat social que aportem a la conducta              

alimentària transcendeix així els aspectes nutritius d’aquesta, implicant variables de caire           

motivacional, econòmic i altres variables socials relacionades. Així com l’alimentació ha           

transcendit de la seva funció nutritiva, també ho fa en el àmbit de la salut individual,                

parant atenció a l’alimentació com un aspecte important de la salut pública i representant              

alhora una important font d’informació social que ens permet comprendre millor a les             

persones, el seu estil de vida, incloent la seva identitat auto-assignada i la que li assignen                

el demés (Orellana et al., 2013) 

 

Segons Orellana et al. (2013), la carn sol ser el centre entorn del qual giren les ingestes en                  

la societat occidental. Alguns autors afirmen que el valor assignat al consum de carn es               

basa més en aspectes simbòlics i socialment construïts que no pas en atributs pròpiament              

nutricionals del producte. Sovint la carn s’ha concebut com a símbol de jerarquia i poder,               

relatiu a la natura i al gènere, ja que la carn, sobretot la vermella, s’ha associat a la                  
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masculinitat i poder, mentre que les fruites, verdures i cereals amb debilitat i feminitat.              

La suposada falta de proteïnes en la dieta sol ser la preocupació principal a l’hora de                

presentar una alimentació vegetariana com a opció alimentaria, encara que existeixen           

nombroses fonts de proteïna en els aliments vegetals. 

 

En qualsevol cas, plantejar una definició sobre què vol dir una persona quan             

afirma que “és vegetariana” no és senzill (Ruby, 2012).Per això Beardsworth i Keil             

(1992) proposen que el vegetarianisme es planteja de forma més idònia identificant-lo            

com un continu format per distintes categories, mesurant de forma progressiva el grau en              

què s’evita consumir productes d’origen animal. Rosenfeld i Burrow (2018) recullen en            

el seu treball que sostenir la identitat vegetariana va més enllà dels patrons d’elecció o               

dels mitjans explícits d'auto-identificació, establint que el criteris per obtenir l’estatus de            

“vegetarià” tenen el seu origen en normes construïdes socialment i sensibles al context.             

Aquesta idea estableix un espectre fluït allunyat d’una decisió dicotòmica basada en            

menjar o no menjar carn. 

 

Una vegada tractat significat atorgat al concepte “vegetarià”, Ruby (2012)          

proposa estudiar quines son les motivacions que impulsen a evitar els productes d’origen             

animal. I sobre aquestes motivacions, quines són més comunes i de quina manera es              

poden establir diferències entre vegetarians i omnívors quant a: política, perspectives en            

la forma de veure el món, interacció amb els altres i com aquests es veuen els uns i els                   

altres.  
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Entre les motivacions més comunes trobem les motivacions ètiques i les de salut,             

seguit de l’impacte mediambiental i l’aversió a les propietats organolèptiques de la carn.             

Aquestes motivacions no són estàtiques; poden modificar-se, agregar-se o eliminar-se          

amb el pas del temps. Així com trobem motivacions per adoptar una alimentació             

vegetariana, també trobem motivacions que incentiven seguir consumint aliments         

d’origen animal com per exemple, el plaer de menjar carn, falta de voluntat pel canvi               

d'hàbits, creença de què els éssers humans estan destinats a consumir carn, la pressió de               

l’entorn familiar i la falta d’informació. 

 

Resulta important tenir en compte quins factors influeixen en el manteniment dels            

hàbits vegetarians i quins factors propicien l’abandonament una vegada s’ha decidit           

canviar d'hàbits. Entre els factors de manteniment trobem (Ruby, 2012): 

 

- Els factors personals: principalment, la preocupació per l’ètica animal o la salut. 

- Els cercles socials: resulta important pel manteniment contar amb cercles d’amics            

propers que també siguin vegetarians, i/ o rebre suport familiar. 

- Disponibilitat de productes: capacitat per trobar a l’entorn més proper una àmplia oferta              

d’aliments vegetarians. 

 

En el cas de les poblacions occidentals, la preocupació per la salut i l’ètica animal               

s’estableixen com els principals motors que impulsen l’establiment i manteniment de           

dietes vegetarianes. En canvi, els principals factors que propicien abandonar una dieta            

vegetariana són el gust per menjar carn o les pressions familiars. Cal ressaltar que              
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existeixen diferències significatives entre les persones que han decidit canviar d'hàbits           

per motius de salut o bé per motius ètics.  

Qui estableix una dieta vegetariana per motius de salut sol anar modificant els             

hàbits de forma progressiva, eliminant així aliments d’origen animal de forma gradual i             

resultaven ser menys propensos a dur a terme una transició cap al veganisme (exclusió              

total de qualsevol aliment d’origen animal en la dieta). En canvi, els vegetarians             

impulsats per motivacions ètiques tendeixen a adoptar el canvi d'hàbits de forma abrupta,             

associant la carn com un element desagradable i desencadenant de malestar emocional.            

Són així també més propensos a dur a terme una transició cap al veganisme.  

Cal assenyalar que en les dones solen predominar les motivacions ètiques i            

mediambientals. Per altra banda, els vegetarians occidentals tendeixen a ser més liberals            

en els seus punts de vista polítics, estan més conscienciats amb la protecció del medi               

ambient, la igualtat i la justícia social, oposant-se a la jerarquia, l’autoritarisme, la pena              

de mort i la violència en general (Ruby, 2012). 

En aquest sentit, Orellana (2013) estableix que l’acceptació de les dietes            

vegetarianes ha anat incrementant per raons de salut o ètiques, i aquesta pràctica de              

renunciar a la carn a l’hora d'alimentar-se pot convertir-se en un aspecte important de la               

identitat d'una persona. Entre les característiques associades a aquesta opció alimentaria           

trobem l’atribució de trets psicològics en animals, major inclinació cap a la igualtat de              

gènere i altres àmbits socials i més empatia cap al sofriment animal i humà entre altres                

atributs. Aquestes característiques contrasten amb les identificades en omnívors, els          

quals, sobrepassen en actituds autoritàries i de dominància social als vegetarians           

(Orellana et al., 2013). Freqüentment tant els individus vegetarians com vegans, mostren            
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una resposta neuronal més intensa en les àrees cerebrals relacionades amb la empatia             

quan se'ls hi presenten imatges de sofriment humà i animal (Ruby, 2012). 

 

La investigació duta a terme en quant a la relació entre el benestar emocional i el                

vegetarianisme resulta escassa, per tant, és necessari realitzar més investigacions          

experimentals i longitudinals. Malgrat l’avanç actual en aquest camp, és important           

recalcar que en general la transició vegetariana porta associada estats d’ànim més positius             

i en general puntuacions més baixes en escales de depressió i ansietat (DASS; Lovibond i               

Lovibond, 1995) i menors puntuacions en sub-escales de tensió-ansietat,         

depressió-abatiment, ira-hostilitat i fatiga (POMS; McNair, Lorr i Droppleman, 1971). 

 

Donades les diferències entre vegetarians i omnívors en les actituds cap a la carn,              

pràctiques dietètiques, visió del món i actituds polítiques i socials, es comprensible que la              

percepció de la pròpia moralitat es vegi diferenciada cap els altres. Encara que temps              

enrere es solia veure en termes negatius als vegetarians, l’actitud pública ha canviat             

notablement, de manera que actualment se’ls sol considerar com a persones amb bons             

principis, encara que solen portar associats altres pensaments relacionats amb feblesa i            

feminitat. Curiosament les persones més autoritàries pareixen tenir una opinió més           

negativa cap el vegetarianisme: la idea de què la carn ha estat símbol de poder, força i                 

domini, i que és el principal aliment de l’home es troba identificat a moltes cultures. Ja                

dins la corrent vegetariana, apart de que les dones vegetarianes superen en nombre els              

homes en les societats occidentals, ambdós veuen la seva pràctica des de distinta             

perspectiva (Ruby, 2012). 

 

16 



Sobre la influència dels “influencers” en la reducció del consum de carn 

 

Un cop analitzat el que implica ser vegetarià, resulta interessant investigar de            

quina manera podem influir en un canvi en els no vegetarians, a través del “mass media”.                

En aquest sentit s’han analitzat primer la influència social que poden tenir els nous líders               

d’opinió de les xarxes socials i posteriorment s’ha procedit a fer una recerca sobre tots               

aquells documentals en relació al consum de carn que trobem disponibles a la xarxa i a                

nombroses plataformes via streaming. 

 

Els “influencers” són usuaris que provenen de les xarxes socials i que acumulen             

seguidors al respondre a un perfil de personalitat determinat (Tafesse & Wood, 2021).             

Segons senyala Audrezet et. al (2018), els “influencers” estableixen forts vincles           

psicològics amb els seus seguidors, ja que comparteixen contingut personal que gira            

entorn al seu estil de vida i interessos. En aquest sentit cal matisar que per una banda,                 

dins el gruix de nous líders d’opinió, hi ha qui es preocupa de pujar contingut rellevant                

sobre el manteniment de la salut i de cara a la sostenibilitat, i d’altra banda, trobem                

“influencers” que es dediquen a pujar contingut irrellevant i banal.  

En termes generals, és evident que gràcies a les noves tecnologies és possible dur              

a terme un important treball divulgatiu de tots els estudis i nous coneixements que van               

sorgint sobre els estils de vida saludables, així com de conèixer noves alternatives             

beneficioses per introduir a la nostra dieta. Un exemple són els nombrosos nutricionistes             

que han optat per crear perfils exclusius a les xarxes socials on divulguen els seus               
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coneixements i perspectives, per tal de conscienciar a la població sobre els beneficis que              

comporten dur a terme una dieta equilibrada per a la nostra salut.  

A més, molts usuaris de les xarxes socials fan difusió sobre els seus hàbits              

alimentaris basats en vegetals, donant a conèixer les seves experiències i fent            

publicacions diàries que posen a l’abast dels consumidors de les xarxes socials,            

informació rellevant per ells.  

Finalment, hi ha altre sector dels usuaris que difonen informació sobre la petjada             

ecològica que representa mantenir l’actual sistema alimentari. Alguns dels perfils més           

destacats que inclouen la temàtica de l’alimentació saludable i sostenible, que podem            

trobar a una de les xarxes socials més rellevants a l’actualitat (Instagram) són:  

 

@peta, @carlosriosq, @veganeando, @ally_viamalama, @claudiaayuso,     

@dulcineastudios, @midietavegana, @lagloriavegana, @soyvegana_jenny,    

@saludvegana, @carlotabruna, @eljardindeasami, @arantzamunoz.tsd,    

@nitritionisthenewblack, @dr.mauriciogonzalez, @reinasirepollos, @happycow,    

@vegansofspain, @chefcharitymorgan, @nomyourself, @consious_muscle,    

@sweetsimplevegan, @minimalistbaker.  

 

En general, els seguidors compten amb una percepció positiva dels líders            

d’opinió online, contínuament es produeix una constant legitimació i afirmació del           

estatuts dels “influencers”, proporcionant una alta efectivitat als seus missatges          

(Sokolova & Kefi, 2020). Sent conscient en ple segle XXI de la gran influencia que               

poden tenir els nous líders d’opinió sobre les properes generacions, és important recalcar             
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el que Tafesse i Wood (2021) assenyalen: malgrat l’emergent estat del camp d’estudi,             

nombrosos temes rellevants segueixen sense ser investigats amb profunditat. 

 

Per tal de comprendre els mecanismes que romanen sota les relacions entre            

“influencers” i seguidors, podem recorrer a la Teoría de l’Influència Social de Kelleman             

(1961, 1974, 2006), en el seu model original aquesta teoria distingeix tres processos             

bàsics: el compliment, la identificació i la internalització. El compliment es pot entendre             

com el procés on els individus accepten la influència per tal d'obtenir l’aprovació o bé per                

evitar el rebuig produït amb la desaprovació provinent del líder d’opinió. Un mitjà efectiu              

per tal d’aconseguir la influència a través del compliment es controlant els recursos             

materials o psicològics dels que depenen la consecució de fites propostes per els             

seguidors. Finalment, aquest procés es veu motivat extrínsecament, com poden ser els            

entorns públics o l'aprovació sorgida de la interacció amb “l’influencer”. En quant a la              

identificació, es pot dir que sorgeix quan els individus accepten la influència per tal              

d’establir o mantenir una relació d’auto-definició amb el líder d’opinió. L’influencer           

compta amb qualitats i rols desitjats pels seguidors i generalment es troba motivada             

extrínsecament. També cal dir que la identificació és més profunda que el compliment i              

va lligada a l’auto-concepte dels seguidors. Finalment, quan parlem de la internalització            

en referim al fenomen que succeeix una vegada els seguidors accepten la influència, ja              

que resulta congruent amb el seu sistema de valors. Aquesta resulta intrínsecament            

satisfactòria ja que el contingut i recursos consumits són útils i compatibles amb els              

valors dels individus (Tafesse & Wood, 2021). 
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Cal comentar algunes investigacions que comparen les noves figures d'influència          

amb les tradicionals, com la de De Veirman et al., (2019), la qual assenyala que el                

seguidors d’avui dia s’identifiquen més amb els “influencers” de les xarxes socials que             

amb les “celebrities” tradicionals, cosa que acaba contribuint a una major eficàcia del             

contingut que publiquen els nous líders d’opinió. 

 

Malgrat tota la informació accessible avui dia a les xarxes quant a impacte             

mediambiental i hàbits saludables, sovint resulta insuficient per dur a terme un canvi de              

conducta. Un altre model interessant per comprendre com funciona la conducta humana,            

és el Model de les quatre esferes de Enric Pol (2000), el qual planteja els supòsits                

implicats en els canvis d’actituds i conducta humana (citat a Pich, 2007).  

 

 Font: Pol, 2000 (citat a Pich, 2007) 

 

El model es basa en quatre esferes de representació que mostren distints aspectes             

a tenir en compte. La primera esfera fa referència a la dimensió racional, coherent              
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internament en principi, ja que no sempre el comportament es racional i coherent.             

Aquesta dimensió resulta necessària però no suficient. Un altre factor fonamental per            

facilitar la conducta és disposar de recursos que impliquin una minimització d’esforços,            

aquesta esfera rep el nom de funcionalitat. Per entendre la conducta humana, no podem              

passar per alt el component emocional, aquesta és la tercera esfera i remet als sentiments               

associats i emocions vinculades a la conducta, condicionada per expectatives i           

experiències prèvies. Per últim trobem l’esfera de la influència social, la qual remet a la               

necessitat de pertinença, atès que l'ésser humà tendeix a afavorir l’endogrup i seguir la              

seva norma en presència del grup, però no necessàriament en la seva absència (Pol,              

2000).  

Cal esmentar les accions bàsiques i necessàries pel canvi de conducta, citades en             

el model de Pol (2000): Reduir inhibidors i facilitar la conducta, detectar l’estructura             

associativa formal i informal (conèixer les representacions socials, teories implícites,          

valors i opinions compartides), i finalment, conèixer i actuar amb i sobre el líders              

d’opinió. 

Seguint en l'àmbit del canvi de conducta, trobem una investigació de Bianchi            

(2018), que tracta d’establir quines soón les millors estratègies per incidir en un canvi de               

conducta que impliqui una reducció del consum de carn: 

 

1- Assessorament del estil de vida. Com pot ser la influència que exerceixen els              

nous ídols. 

2- Establir objectius d’auto-vigilància i control. Com la què es produeix amb el             

sentiment de pertinença amb un grup o moviment 
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3- Educació no adaptada o especialitzada 

4- Educació adaptada o personalitzada 

5- Intervencions dirigides al sofriment animal 

 

Tenint en compte aquestes estratègies, els recursos divulgatius disponibles,         

fonamentats amb dades empíriques i dirigits a la reducció del consum de carn, com poden               

ser el material audiovisual o la influència dels nous líders d’opinió, és important que              

siguin accessibles per a la majoria de la població. El sociòleg Brian Lowe (2008) fa una                

aproximació a l’àmbit mediàtic i de la comunicació persuasiva i treballa el concepte de              

“guerra sociològica” la qual té com a objectiu canviar l’imaginari moral públic sobre els              

animals i el tracte que reben. L’autor considera necessari intervenir des d’aquesta            

perspectiva, ja que sovint “conèixer la realitat dels animals a partir d’arguments            

comprovats empíricament resulta insuficient” i “fer afirmacions i apel·lacions tant          

emocionals com intel·lectuals són mitjans necessaris per arribar als possibles receptors”. 

 

Els nous ídols poden representar un vehicle efectiu de cara l’assessorament de             

l’estil de vida. L’autocontrol i establiment d’objectius poden ser el resultat del sentiment             

de pertinença d'un individu a un cert grup o moviment, Domingo (2019) utilitza en el seu                

anàlisi, l’estratègia de l’autocontrol mitjançant un grup de whatsapp, a mode de registre             

diari.  

Quant a l’educació de nou es pot recórrer als recursos audiovisuals i nous líders              

d’opinió, finalment, la visualització d’imatges que mostren el sofriment animal, és un            

recurs que pot generar una forta resposta emocional i que moltes entitats o agents han               
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tractat d’usar. En relació amb la sensibilització mitjançant l’ús d’imatges impactants,           

s’han dut a terme distintes investigacions per tal d’establir quines estratègies resulten més             

efectives. Un exemple és l’estudi elaborat per Humane League Labs (2015) els quals             

situen com a estratègies més efectives les imatges d’animals malalts, ferits o tancats a              

espais molt reduïts; les imatges de porcs com a més efectives que les de altres espècies                

seguides dels pollets; les imatges d’animals en solitari més efectives per sobre de les              

imatges de grans grups; i finalment, les fotografies d’animals joves sofrint com a més              

efectives que les d’animals adults.  

Un altre exemple són els estudis duts a terme per Faunalytics (2012; 2014) els              

quals estudiaven quin tipus de vídeos propiciaven més la reducció de productes animals             

de la seva dieta; si el missatge més efectiu era el que s’enfoca cap a la salut, el medi                   

ambient o l’ètica; i finalment, si és més efectiu centrar-se en la promoció del veganisme o                

centrar-se en la reducció de productes d'origen animal. Els resultats reflecteixen que les             

distintes temàtiques de les imatges emprades foren efectives. Aquesta tècnica basada en            

usar imatges impactants per exercir influència sobre l’opinió de les persones, es pot             

anomenar com “moral shock” (Bertolaso, 2015). Cal destacar que aquesta última           

estratègia, al marge de l'efectivitat que té, pot desencadenar una habituació producte            

d’una reactància emocional negativa molt intensa, que propicia mantenir i justificar           

conductes que semblen poc racionals, envers a la sensibilització que es desitja aconseguir             

amb aquest tipus de continguts.  

En aquest sentit, existeixen arguments que assenyalen l’ús de imatges carregades           

de violència explícita pot generar en l’espectador l’activació de mecanismes de defensa            

que condueixen a la inacció; que l’exposició prolongada a aquest tipus de imatges             
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redueix la sensibilitat cap aquestes (Atlas,2014); i que pot alienar a una part de              

l’audiència, la qual reacciona amb ofensa i disminueix la predisposició a comprometre’s            

amb el moviment (Sullivan i Longnecker, 2010).  

En aquest sentit és interessant comentar el concepte “triangle de l’atrocitat”           

(Faunalytics 2011) el qual ajuda a entendre els tres rols implicats ens els esdeveniments              

atroços: víctimes, perpetradors i espectadors. La dissonància cognitiva juga un paper           

important com a mecanisme de distanciament entre els processos previs a una acció on              

els valors de les persones es veuen alterats. Aquesta desconnexió es veu justificada sovint              

amb afirmacions que fan referència a esdeveniments que són naturals, normals i            

necessaris (Joy, 2013). 

 

Sobre la tipologia i repercussió dels documentals de divulgació científica relacionats amb el             

consum de carn. 

 

El darrer element que s’analitza en aquest treball són els nombrosos documents            

audiovisuals, fonamentats científicament, que inclouen distintes temàtiques: ètica animal,         

industria alimentaria, sostenibilitat i salut.  

Després de procedir a una exploració sistemàtica, en la següent taula es recull el gruix del                

documentals que trobem disponibles a la xarxa i a plataformes via streaming com Netflix,              

Amazon Prime, HBO i Youtube: 
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 Títol Duració Temàtica 

 

[1] 

The Game Changers 

(2019)  

 
 
 
 

88 min. 

 
 
 
 

Salut/ Esport 

 
 

 

[2] 

Zac Efron: Down to 

Earth (2020) 

 
 
 
 

Capítols de 40 minuts 
aprox. 

 
 
 
 

Sostenibilitat/ Salut/ 
Benestar 

 

 

[3] 

Earthlings 

“Terrícolas” (2005) 

 
 
 
 

95 Min. 

 
 
 
 

Ética animal/ 
Denuncia/ Pràctica 

industrial 
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[4] 

Forks over Knives 

(2011) 

 
 
 
 

94 min. 

 
 
 
 

Salut 

 

 

[5] 

Cowspiracy (2014) 

 
 
 
 

91 min. 

 
 
 
 

Sostenibilitat 

 

 
 

[6] 

Vegucated (2011) 

 
 
 
 

74 min. 

 
 
 
 

Salut/ Ética animal/ 
Pràctica industrial 

 
 

[7] 

El escarabajo Verde 
(1997) 

 
 
 
 

Capítols de 30 min 
aprox. 

 
 
 
 

Biodiversitat/ 
Conservació/ 
Sostenibilitat 



 

27 

 

 
 
 

[8] 

Food, Inc. (2008) 

 
 
 
 
 

94 min. 

 
 
 
 
 

 Pràctica industrial / 
Ética animal 

 

 
 
 

[9] 

Food Matters (2008) 

 
 
 
 
 

80 min. 

 
 
 
 
 

Salut/ Denuncia 

 

 
 
 

[10] 

Diet fiction (2019) 

 
 
 
 
 

84 min. 

 
 
 
 
 

Denuncia/ Salut 



 

28 

 

 
 

[11] 

What the health 
(2017) 

 
 
 
 

97 min. 

 
 
 
 

Salut 

 

 

[12] 

Fat, sick & nearly 

dead (2010) 

 
 
 
 

97 min. 

 
 
 
 

Salut 

 

 
 

[13] 

May I Be Frank 
(2010) 

 
 
 
 

90 min. 

 
 
 
 

Salut 
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[14] 

Super Size Me (2004) 

 
 
 
 

100 min. 

 
 
 
 

Salut 

 

 
 
 

[15] 

Super Size Me 2: 
Holy Chicken! (2017) 

 
 
 
 
 

93 min. 

 
 
 
 
 

Salut 

 

 
 
 

[16] 

A Plastic Ocean 
(2016) 

 
 
 
 
 

102 min. 

 
 
 
 
 

Sostenibilitat/ 
Denuncia 



 

30 

 

 

[17] 

Simply Raw: 

Reversing Diabetes in 

30 days (2009) 

 
 
 
 

92 min. 

 
 
 
 

Salut 

 

 
 

[18] 

Hungry for Change 
(2012) 

 
 
 
 

89 min. 

 
 
 
 

Salut 

 

 
 

[19] 

Fast Food Nation 
(2006) 

 
 
 
 

115 min. 

 
 
 
 

Ética animal/ 
Denuncia/ Pràctica 

industrial 
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[20] 

The End of Meat 
(2017) 

 
 
 
 

95 min. 

 
 
 
 

Sostenibilitat/ Ètica 
animal 

 

 
 

[21] 

Food Choices (2016) 

 
 
 
 

91 min. 

 
 
 
 

Salut/ Sostenibilitat/ 
Biodiversitat/ 
Conservació 

 

 
 
 

[22] 

PlantPure Nation 
(2015) 

 
 
 
 
 

95 min. 

 
 
 
 
 

Salut/ Industria 
Alimentaria/ 

Denuncia 



 

 

En resum, quant a les fonts citades en relació a la temàtica que inclouen, trobem: 

 

Ètica Animal/ Producció industrial/ Denúncia: [3],[6],[8],[19],[20],[23],[24]. 

Sostenibilitat: [2],[5],[7],[16],[20],[21]. 

Salut:[1],[2],[4],[6],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[17],[18],[21],[22],[25]. 
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[23] 

 Jill’s Film (2005) 

 
 
 
 

40 min. 

 
 
 
 

Denuncia/ Pràctica 
Industrial 

 

 
[24] 

Canal de Youtube: 
PETA (People for the 
Ethical Treatment of 

Animals) 

 
 
 

-- 

 
 
 

Denuncia/ Ètica 
Animal/ Pràctica 

Industrial 

 

 
[25] 

DW Documental: 
Nuestro cerebro es lo 
que comemos (2020, 

Youtube) 

 
 
 

44 min. 

 
 
 

Salut 



Si bé la informació que trobem en la majoria de material està fonamentada             

científicament, existeixen crítiques que els acusen de ser sensacionalistes, exagerar          

resultats d’investigacions i finalment, fins i tot de tenir conflictes d'interessos com per             

exemple que els productors estan vinculats o posseeixen marques de productes dietètics            

vegetarians. Malgrat totes aquestes crítiques, és important recalcar la importància que té,            

en el context hiper mediatitzat com el que vivim actualment, que moltes productores             

hagin optat per dur a terme documentals amb aquest tipus de temàtica, ja que el paper                

divulgatiu que exerceixen fa que aquesta informació sigui accessible potencialment per a            

tots els usuaris d’Internet.  

 

Discussió 

 

Moltes tendències alimentàries actuals promouen el consum de productes         

d’origen animal alhora que restringeixen els cereals, nombroses fruites i verdures (Das &             

Samarasekera, 2012). Segons l’OMS “Coneixent les principals causes de malalties          

cròniques i eliminant tots els factors de risc associats, es podria evitar un gran nombre de                

totes les malalties cardíaques, accidents cerebrovasculars, diabetis tipus 2 i reduir un            

important percentatge dels càncers”. D’aquesta afirmació s’extreu que els nostres gens           

són un factor que influeix en la nostra salut, però l’estil de vida sol ser molt més                 

important. La dieta occidental estàndard es caracteritza generalment per elevades ingestes           

de carn, productes lactis, aliments fregits, cereals refinats, sucres refinats i una ingesta             

reduïda de fruita, verdura, cereals integrals i llegums. Una dieta vegetariana idòniament            
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planificada pot complir els criteris nutricionals clau i beneficiar la salut de totes les etapes               

del cicle vital (Orellana et al., 2013). 

 

L’OMS estableix que la quantitat màxima de carn que s’ha de consumir per a una               

dieta òptima és de 500 grams per setmana, 2 kg per mes o 24 kg a l’any. Produir 1 kg de                     

carn representa una despesa molt significativa d’aigua i sòl, i contamina com un viatge              

en cotxe de 250 km (Franelli, 2007). A això se suma al fet que quasi la totalitat de la carn                    

que es consumeix, prové de finques industrials les quals són responsables de gran part de               

les emissions de gasos d’efecte hivernacle (Gerber et al. 2013). Aquestes són algunes de              

les conseqüències que té mantenir el sistema alimentari actual. 

 

Sembla que el canvi de l'imaginari social és un dels factors més decisius per              

promoure un canvi d'hàbits. Actualment els “mass media” configuren la majoria dels            

referents de la nostra societat, és per això que resulta viable que l’ètica de la sostenibilitat                

ecològica ha de formar part del món audiovisual anant més enllà d’uns minuts dedicats a               

la temàtica ecològica, si no que cal que a través dels mitjans de comunicació incloguin un                

conjunt d'ideals que afavoreixin l'emergència de nous paradigmes i evitar que la            

informació que prové del context híper mediatitzat no reforci l’actual insostenibilitat.  

 

El gran repte al qual s’enfronten les noves generacions és superar la valoració             

unidimensional de superioritat humana sobre la resta d'éssers vius, que predomina en la             

societat occidental. Salvar el planeta requereix ser responsable en les nostres eleccions            

alimentàries, fomentant una alimentació rica en aliments d’origen vegetal com cereals,           
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llegums, fruites, verdures de temporada i proximitat i reduint els productes d’origen            

animal de producció intensiva, ultra processats, greixos saturats, aliments altament          

refinats, etc. En cada decisió que prenem a l’hora d’anar a fer la compra i planifiquem els                 

nostres àpats estem incidint en el futur del nostre planeta. Encara que no tota la               

responsabilitat ha de recaure sobre el consumidor final, ja que seria important una             

intervenció dels poders públics amb la finalitat de propiciar un canvi efectiu. Els aliments              

produïts de forma sostenible haurien d’estar subvencionats i ser més accessibles per a tota              

la població, fent un canvi en l’àmbit local serà possible un canvi a escala global; cada                

petit gest com a consumidor importa per a la sostenibilitat del medi ambient i els petits                

gestos contribueixen al dia a dia en aquest procés.  

 

Romero (2014) proposa els circuits de proximitat, els quals són una forma de             

comerç basada en la venda directa de productes frescos i de temporada reduint al màxim               

el nombre d’intermediaris. Sent productes que apropen productors i consumidors es           

fomenta el producte i comerç local, la producció sostenible i genera un impacte             

mediambiental menor. Aquesta transició és possible gràcies a la creixent demanda dels            

consumidors, els quals de cada vegada més, busquen productes locals, saludables i de             

temporada. Aquests nous circuits de producció curts ajuden a crear noves dinàmiques            

socials, que són favorables per la igualtat en l'intercanvi comercial, la participació social i              

aporta major importància i autonomia de les parts implicades, juntament amb una major             

sostenibilitat i integració social. El repte dels productors, venedors i consumidors és            

aplicar iniciatives que siguin exitoses i viables, que siguin capaços de sustentar-se de             

forma productiva i  comercialment en el temps. 
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Tenint en compte totes les evidències científiques existents que afirmen que un            

canvi en la conducta alimentària dels éssers humans seria beneficiosa pel benestar de les              

persones i per la sostenibilitat del planeta, resulta vital la necessitat de divulgar a la tota                

població els estudis científics que s’han dut a terme fins al moment, per tal que els                

resultats de les investigacions siguin accessibles per a totes les persones. Es precisa una              

evolució de la consciència social a tots els nivells per tal d’establir un sistema alimentari               

sostenible i saludable per a tots els éssers humans respectant els límits del medi ambient. 

 

El present treball es presenta com una revisió que pretén ser útil de cara a futurs                

treballs i investigacions tractin aquesta temàtica. En general, la cura dels hàbits            

alimentaris sempre s’havia plantejat des de la perspectiva que tracta la prevenció de             

certes malalties, la figura, i més recentment, la preocupació pel medi ambient i l'ètica              

animal. Durant la revisió del material audiovisual, concretament en el documental [25],            

s’obre la porta a pensar que l’alimentació no només ha de ser vinculada a estar saludable                

físicament, sinó que podria comportar nombrosos efectes beneficiosos a nivell mental.           

D’això s’encarrega la “Neuro nutrició”, una disciplina relativament recent que estudia           

quins efectes té l’estil alimentari sobre les nostres estructures cerebrals. Tenint en compte             

que ja existeixen nombroses evidències dels beneficis de reduir la carn de la nostra dieta               

sobre el nostre organisme preveient distints tipus de malalties ¿Què passaria si es pot              

demostrar que una dieta reduïda en carn comporta una millora del funcionament del             

nostre cervell i del nostre estat d'ànim? ¿Pot la nostra alimentació diària utilitzar-se a              

favor del nostre benestar psíquic i optimitzar la nostra ment? ¿I si ens diuen que basar la                 
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nostra alimentació amb ”fast food” rica amb grasses perjudicials i sucres, afecta la nostra              

memòria, sistema immunitari i provoca altres trastorns funcionals? 

 

La ciència ja fa més de tres dècades que intenta alertar-mos que mantenir un estil               

alimentari poc saludable pot desencadenar problemes cardiovasculars, càncer o diabetis,          

però encara així el comportament alimentari s’ha vist poc influït. ¿I si els consumidors              

s'assebenten que el que mengen és fonamental per a la salut del seu cervell i el dels seus                  

fills, és possible que afecti d’una manera més persuasiva? Tot això juntament amb el              

poder amb què compten els nous líders d’opinió pot representar un paper fonamental per              

un canvi necessari doncs “Si tothom pretengués viure com l’american way of life             

necessitaríem cinc o sis Terres. Però només en tenim una” (Pich , 2007; 31). 
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