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1. Introducció 

Molts cops  hem anat al supermercat i no sabem ben bé què volem comprar. Per 

exemple, arribem a la secció de iogurts i n’hi ha per a tots els gustos: amb o sense 

fruita, descremat, edulcorats, amb fibra, amb vitamines... N’hi ha de totes les 

marques i de tots els preus. Pel que diuen tots estan comprovats científicament i 

això provoca que sovint ens creguem que molts aliments seran miraculosament 

beneficiosos per a la nostra salut. Cal dir que la majoria de vegades la nostra decisió 

a l’hora de comprar ve influenciada per la publicitat: ens la creiem massa fàcilment i 

realment no estem ben informats.  

En aquest treball he volgut fer una primera part on aclareixo els aspectes teòrics i 

una segona part pràctica. En la part pràctica he fet enquestes on pregunto els hàbits 

alimentaris de la gent, tant si són consumidors de l’Actimel, de l’Activia i del Danacol 

o no, i a la gent que sí que en són, a més a més, els hi faig preguntes més 

específiques d’aquests aliments per esbrinar què en saben. Vaig elaborar 100 

enquestes perquè vaig calcular que la mostra ja seria representativa amb aquesta 

quantitat, i estaven repartides 25 a cada franja d’edat: de 10 a 19 anys, de 20 a 39, 

de 40 a 59, i l’últim grup englobava la gent de 60 anys o més.  

Basant-me en les enquestes, vull comparar una dieta tipus i una on hi hagin aliments 

funcionals. Per fer una tipus, la Fundació Alícia em proporcionarà dades sobre 

diferents projectes relacionats amb els hàbits alimentaris dels catalans que ells han 

dut a terme, com per exemple el programa TAS, en el qual els alumnes del nostre 

institut van col·laborar-hi.  

A més a més, també vull dur a terme un experiment per comprovar si els bacteris de 

l’Activia i de l’Actimel arriben vius a l’intestí, que és on fan la seva funció: faré un 

cultiu de bacteris sotmetent-los a un pH com el de l’estómac, i si la colònia 

augmenta, voldrà dir que sobreviuen fins l’intestí.  
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1.1 Objectius 

Els objectius d’aquest treball són bàsicament cinc, però el principal i el més 

important és el primer:  

 Comprovar la veracitat de l’Actimel, l’Activia i el Danacol  

 Comparar el preu i la qualitat entre una dieta sana i equilibrada i una dieta on 

s’ingereixen aliments funcionals. Quan compari ambdues dietes, també vull 

comprovar que els aliments funcionals creats tecnològicament no són 

necessaris en la nostra dieta, ja que la dieta Mediterrània en sí ja té molts 

aliments funcionals naturals molt saludables 

 Analitzar la publicitat dels tres aliments funcionals que he escollit i valorar com 

influeixen aquests anuncis en els consumidors 

 Comparar els consumidors del Danacol, l’Activia i l’Actimel en funció del sexe i 

de la franja d’edat, ja que no són els mateixos hàbits alimentaris per a 

cadascuna 

 Comprovar si els probiòtics de l’Actimel i de l’Activia resisteixen el pH1 de 

l’estómac 

 

1.2 Hipòtesis 

 Primer de tot, crec que l’Actimel, ni l’Activia, ni el Danacol són realment 

eficients i la gent els compra sovint enganyats sense saber-ne la seva funció 

en el cos. 

 Crec que els aliments funcionals que he escollit (Actimel, Danacol i Activia) no 

són estrictament necessaris en la nostra dieta, ja que si tenim una dieta 

equilibrada no necessitaríem aliments que ens aportessin propietats 

nutricionals extres. A més, com que aquests productes no són necessaris en 

la nostra dieta, ens encareixen la compra, ja que probablement una dieta 

sana i equilibrada sigui més barata que si li afegim aquests. 

 Crec que els aliments funcionals són molt més consumits per dones que per 

homes perquè les dones es preocupen molt més pels temes de salut. 

Concretant-ho amb els productes que he escollit, crec que l’Actimel és 
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majoritàriament consumit per nens i per gent de la tercera edat, l’Activia per 

dones de mitjana edat i el Danacol per homes també de mitjana edat.  

 Crec que moltes vegades la publicitat és enganyosa, i com a conseqüència, la 

gent compra els productes pel que aquesta diu sense que ells estiguin ben 

informats. 

 Pel que fa a l’experiment del cultiu de bacteris de l’Activia i Actimel, crec que 

sí que els probiòtics sobreviuran al pH de l’estómac perquè teòricament 

aquests productes han estat avaluats i han aconseguit la categoria d’aliments 

funcionals, de manera que haurien de fer un efecte beneficiós en el cos, i 

perquè puguin fer la seva funció han d’arribar vius a l’intestí.  

 

2. Aspectes teòrics 

2.1 Aliments funcionals 

Els aliments funcionals són aquells aliments que són elaborats per complir una doble 

funció: perquè tinguin unes certes propietats nutricionals (energia, greixos, sucres, 

proteïnes, aigua, minerals, vitamines...) , i segon, perquè compleixin una funció 

específica com pot ser el millorar la salut i reduir el risc de contraure malalties. 

Aquests aliments poden ser naturals o modificats tecnològicament si se’ls afegeixen 

components biològicament actius com, per exemple, vitamines, àcids grassos, 

minerals, antioxidants o fibra alimentària.  

Exemples d’aliments funcionals: 

 Els iogurts, els ferments dels quals, exerceixen una acció beneficiosa sobre el 

funcionament i l’equilibri microbià de l’intestí, i per tant es tracta d’un aliment 

funcional natural 

 Els fruits secs contenen greixos poliinsaturats2 que ajuden a prevenir malalties 

cardiocirculatòries, i per tant són un aliment funcional natural 

 L’oli d’oliva conté greixos monoinsaturats3 i antioxidants4 que prevenen 

l’aparició de trastorns de circulació, i per tant es tracta d’un aliment funcional 

natural 
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 Els consum de làctics descremats o amb greixos modificats (Omega 3 pot 

millorar la prevenció de malalties cardiovasculars, ja que cal evitar els greixos 

(principalment els saturats) que contenen la llet i la resta de productes làctics, 

i per tant són aliments funcionals modificats tecnològicament 

La Unió Europea va adoptar unes normes comunitàries per regular l’ús de la 

informació dels aliments funcionals: calia evitar que els consumidors compressin 

enganyats pensant que aquests aliments atribueixen virtuts medicinals a l’organisme 

i així, es protegeixen els consumidors i es garanteix un mercat eficaç. Per tant, 

existeix una normativa europea que indica quan un aliment té propietats nutricionals 

benèfiques específiques (aportació energètica, nutrients...) i quan té propietats 

saludables, és a dir, quan hi ha una relació entre aliment i salut.  

El fonament científic ha de ser l’aspecte principal que s’ha de tenir en compte a 

l’hora d’atribuir propietats nutricionals i saludables als aliments, i són els explotadors 

de les empreses alimentàries els que hauran de justificar-les. D’aquesta manera, un 

aliment primer ha de ser comprovat científicament, després ha de ser avaluat per 

l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)5 i per últim, ser aprovat per la 

normativa de propietats saludables de la UE.  

 

2.1.1 Procés que ha de passar un aliment per aconseguir la categoria de 

funcional 

Un aliment només es pot considerar funcional si en el seu procés s’ha realitzat 

qualssevol d’aquestes operacions: 

1. Eliminació d’un component alimentari que se sap que és causant o determinant 

per a una certa malaltia. Per exemple, l’eliminació de la lactosa6 en alguns 

productes làctics.  

2. Increment de la concentració d’un component alimentari. Aquesta operació de 

reforçar o afegir algun component actiu provoca que la dosis diària d’aquest 

s’aproximi més a les recomanacions dels organismes reguladors, fet que, a la 

llarga, redueix els riscs de malaltia. Per exemple, la llet enriquida en calci, que 

per si sola ja en porta però així n’augmenten la concentració. 
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3. Afegir un component que no sigui present en la majoria d’aliments. No 

necessàriament ha de ser un macronutrient7 o un micronutrient8, sinó que pot ser 

per exemple, que s’afegeixin fitosterols i fitostanols.  

4. Reemplaçament de macronutrients. Generalment, aquest macronutrient sol ser el 

greix com podem veure en molts aliments “0% grasas”.  

5. Incrementant la biodisponibilitat9 o l’estabilitat d’un component conegut. 

D’aquesta manera, si s’incrementa la biodisponibilitat el component de l’aliment 

arribarà abans al teixit desitjat i realitzarà un efecte funcional o reduirà l’aparició 

de malalties.     

 

2.2 Aliments probiòtics 

Els probiòtics són, segons les organitzacions mundials de l’agricultura i la salut (FAO 

I OMS), “els microorganismes vius que administrats en quantitats adequades 

confereixen un benefici a la salut de l’hoste”. Els probiòtics actuen a nivell del tub 

digestiu (estómac, budell prim i gruixut) estabilitzant la composició de flora 

bacteriana i incrementant la resistència de l’organisme davant els patògens, i 

millorant i activant les defenses, ja que produeixen vitamines i enzims digestius que 

ajuden a combatre alguns bacteris potencialment patògens 

Els bacteris àcido-làctics (LAB) i els bifidobacteris són els microbis més usats com a 

probiòtics. Normalment els probiòtics es consumeixen com una part dels aliments 

fermentats amb additius de cultius vius, com per exemple en els iogurts o amb els 

suplements alimentaris. Conseqüentment, els aliments probiòtics són aquells 

aliments que porten microorganismes vius addicionals que romanen actius a l’intestí 

i exerceixen importants efectes fisiològics. Els aliments probiòtics són un tipus 

d’aliments funcionals, ja que a més d’aportar característiques nutricionals 

saludables, aporten un benefici extra per a la salut i , en aquest cas, el seu benefici 

saludable el duen a terme en l’intestí humà.  

Va ser al principi del segle XX quan es va descobrir que els probiòtics tenien un 

efecte beneficiós per a l’equilibri microbià de l’intestí inhabilitant els patògens i les 

toxines10 produïdes pels bacteris.  
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La recerca científica d’aquest últim segle ha fet possible saber que els probiòtics 

actuen favorablement en: diarrea associada al consum d’antibiòtics, diarrea dels 

viatgers11, potencial anticancerigen, sistema immunitari, síndrome de l’intestí 

irritable12, a individus intolerants a la lactosa i amb pressió arterial o amb nivells de 

colesterol alts. 

 

2.2.1 Característiques que han de presentar els microorganismes per ser 

probiòtics  

1. Requeriments de seguretat que una soca13 ha de complir durant el procés de 

selecció del probiòtic: 

 Les soques per a ús humà han de ser preferentment d’origen humà. 

 Els probiòtics han d’haver estat aïllats d’humans sans. 

 Històricament no poden haver estat considerat patògens. 

 No poden estar associats a endocarditis14 o desordres gastrointestinals. 

 No poden portar gens transmissibles de resistència a antibiòtics. 

2. Característiques funcionals que es convenient que presenti el probiòtic: 

 Tolerància als àcids i sucs gàstrics humans. 

 Tolerància a les sals biliars (així els probiòtics sobreviuran a l’intestí prim). 

 Adherència a les superfícies epitelials i persistència al llarg de l’intestí. 

 Immunoestimulació activant o augmentat l’activitat de qualsevol 

component del sistema immunitari, però sense que produeixi inflamació. 

 Que tingui una activitat antagonista contra els microorganismes patògens.   

 Que posseeixi propietats antimutagèniques i que previnguin o retardin 

l’evolució del càncer. 

3. Aspectes tecnològics que s’han de considerar en un probiòtic: 

 Resistència als fongs. 

 Viabilitat durant el processat. 
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 Ha de conferir bones propietats sensorials al producte que els conté.  

 Estabilitat en el producte i durant l’emmagatzematge.  

 

3. Aliments en què es basa el meu treball 

Abans de decidir cap a quins productes volia enfocar el meu treball, vaig anar al 

supermercat i vaig fer-me una llista amb tots els aliments funcionals que vaig trobar. 

En van ser uns quaranta, i vaig poder observar diferències de preu entre marques 

blanques i marques comercials ni que l’aliment fos el mateix amb els mateixos 

beneficis nutricionals. Finalment vaig decidir centrar-me en l’Activia, l’Actimel i el 

Danacol de la casa Danone perquè són tres productes molt consumits, que tothom 

els coneix, i que cadascun d’ells aporta, teòricament, un benefici per a una funció 

diferent de l’organisme.  

 

3.1 Què diu la casa Danone sobre aquests productes?  

L’Actimel és una llet fermentada amb els cultius propis d’un iogurt (Loctobacilus 

bulgaricus i Streptococcus thermophilus) i enriquida amb L-Casei DN-114 001, que 

és un ferment patentat exclusivament per Danone i que va ser escollit fa 15 anys 

entre més de 3000 espècies per les seves característiques específiques. L’Actimel 

és un aliment probiòtic que Danone recomana prendre cada dia. A més a més, 

també conté vitamines D i B6, que ajuden al normal funcionament del sistema 

immunitari. La vitamina B6  és una vitamina hidrosoluble que es presenta en tres 

formes intercanviables. La forma original és la piridoxina; les formes fosforilades, el 

fosfat de piridoxal i el fosfat de piridoxamina, són coenzims  en les reaccions de 

transaminació. La seva funció és actuar com a coenzim dels enzims transferases 

que estan implicats en el metabolisme dels aminoàcids, i moltes d’aquestes accions 

estan encaminades en la síntesi de neurotransmissors. La vitamina D és un 

esteroide anomenat calciferol que el podem trobar en les formes D2, D3, D4 i D5. 

Regula l’absorció intestinal de calci i fòsfor, la concentració d’aquests en la sang, i 

per tant, l’estabilitat i la formació òssia.  
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El Danacol és una llet fermentada desnatada amb una fórmula que redueix el 

colesterol. El colesterol a mesura que passa per l’intestí va sent absorbit. Per evitar 

això, Danacol bloqueja parcialment aquesta absorció i permet a l’organisme expulsar 

el colesterol en excés. Danone recomana prendre cada dia un Danacol, ja que en 

tres setmanes el nivell de colesterol ja s’ha vist reduït si es porta un estil de vida 

saludable.  

L’Activia és un iogurt que conté diferents ferments entre els quals hi ha el Bifidus 

actiregularis, que és un ferment exclusiu de Danone, que ajuden a digerir la lactosa 

del iogurt en individus que porten un estil de vida saludable però que tenen dificultats 

per digerir-la. Danone ha comprovat que el ferment Bifidus actiregularis arriba viu 

fins la flora. A més a més també conté calci, el qual ajuda al funcionament normal 

dels enzims digestius.  

 

4. Anàlisi dels anuncis 

4.1 Actimel  

4.1.1 Anunci del 2006 protagonitzat per Susana Griso 

http://www.youtube.com/watch?v=jvzVIcraIhg 

La Susana Griso ens explica com Actimel ajuda a protegir-nos dels riscos de l'hivern, 

però més que una periodista sembla una científica. Vestida amb uns pantalons i una 

jaqueta blanca i sembla que ella també hagués comprovat els efectes de l'Actimel, i 

també va recordant que aquest funciona perquè ha estat comprovat científicament i 

que certes institucions ho confirmen. Amb l'ajuda d'uns dibuixos, ens ensenya com 

l'Actimel omple els buits que s'han creat a la “barrera de les defenses” de l'intestí a 

causa dels factors externs. Com que Actimel omple aquests petits forats, els factors 

externs no poden expandir-se ni infectar el cos. La periodista acaba dient que no és 

màgia sinó ciència, i per aquest motiu a casa seva cada dia en prenen un, sobretot a 

l'hivern, ja que “funciona”.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=jvzVIcraIhg
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4.1.2 Anunci del 2011 protagonitzar per Lola Herrera.  

http://www.youtube.com/watch?v=S4916xWgk-I  

Podem veure com la Lola Herrera ens recomana prendre cada matí Actimel perquè 

les defenses són la base del funcionament de tot el cos i amb aquest producte les 

ajudem. Explica que, com que pren Actimel, pot portar un ritme de vida molt actiu i 

fer un munt activitats diferents perquè té suficient energia. Per últim, apareix una 

comparació destacable: la Lola, que és una dona gran però que se la veu molt 

activa, recomana Actimel a una nova jove que fa cara de molt cansada perquè 

aquesta no en pren. A més a més, arriba una tercera dona i diu que des que la Lola 

pren Actimel, “costa de seguir-li el ritme”.  

 

4.1.3 Anunci del 2009 anomenat Estimats pares 

http://www.youtube.com/watch?v=gyLmPZXLzgc  

En aquest anunci van sortint diferents accions del dia a dia protagonitzades per 

pares, els quals fan cara de cansats i de preocupats. Els fills se n'adonen que les 

coses no van bé a casa, i que la vida és difícil i per això volen ajudar-los a que 

estiguin més animats i amb més força. Per aquest motiu, els nens volen que els seus 

pares també es prenguin un Actimel cada dia perquè ajudi les seves defenses, ja 

que si els pares estan bé, els fills també. En aquest anunci també veiem una mica 

l'evolució que pateixen els actors abans i després de prendre's l'Actimel: abans, 

estan cansats, fan mala cara, no tenen ganes de fer res... En canvi, un cop ja se 

l'han pres tornen a somriure, juguen amb els seus fills i se'ls veu feliços. També 

m'agradaria destacar la cançó de fons de l'anunci. Es diu I'll stand by you que 

significa “sempre estaré al teu costat”. El significat de la cançó és que passi el que 

passi, jo sempre et faré costat i et protegiré de totes les coses dolents. Un altre 

factor a destacar és que la cançó està cantada per una coral de nens, fet que 

entendreix l'anunci i el fa més dolç.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S4916xWgk-I
http://www.youtube.com/watch?v=gyLmPZXLzgc
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4.1.4 Anunci del 2009 protagonitzat pel Pedro Rodríguez 

http://www.youtube.com/watch?v=A7wfrIxuUVM  

En aquest anunci, el jugador del Barça ens explica que des de petit ha tingut dos 

amics inseparables: la pilota de futbol i l'Actimel. Gràcies a aquest últim, que és 

fonamental en al seva dieta, ha millorat el seu rendiment i s'ha convertit en una 

estrella del futbol. A més, l'Actimel el protegia de petit quan anava a jugar a futbol al 

carrer i feia mal temps, ja que el feia sentir millor i l'ha ajudat al llarg de la seva vida 

perquè el “camí” fos més fàcil. Hi ha un moment en l'anunci en què en Pedro obre la 

nevera i agafa l'Actimel, i podem observar com mínim hi ha 10 Actimels de diferents 

gustos i altres iogurts Danone. També, van sortint imatges de quan ell era petit i 

bevia Actimel. Amb aquestes dues escenes van dirigides a dos sectors del públic: 

dels infants, perquè és un jugador de futbol i mostra que des de sempre n'ha begut, i 

diu que gràcies a l'Actimel és qui és, i dels adults, en especial als homes, perquè tot i 

Oh, why you look so sad? 

Tears are in your eyes 

Come on and come to me now 

Don't be ashamed to cry 

Let me see you through 

'cause I've seen the dark side too 

When the night falls on you 

You don't know what to do 

Nothing you confess 

Could make me love you less 

 

I'll stand by you (x2) 

Won't let nobody hurt you 

I'll stand by you 

 

 

 

Oh, perquè estàs tan trist? 

Hi ha llàgrimes en els teus ulls 

Vinga, vine amb mi 

No t'avergonyeixis de plorar 

Deixa'm conèixer-te a fons 

Perquè jo també he vist la part 
fosca 

Quan la nit cau a sobre teu 

I no saps què fer 

Res del que diguis 

Pot fer que et faci estimar menys 

 

Estaré al teu costat (x2) 

No deixaré que ningú et faci mal 

Estaré al teu costat 

 

http://www.youtube.com/watch?v=A7wfrIxuUVM
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que en Pedro ja és un adult continua prenent Actimel perquè l'ajuda al seu 

rendiment. 

 

4.1.5 Anunci del 2013 protagonitzat per infants 

http://www.youtube.com/watch?v=V_vjpaZj3yA 

Un dels anuncis d'aquest any torna a estar dirigit principalment cap als infants. 

L'anunci són uns dibuixos on surten tres personatges: dos nois (l'Ele i en Casei) i 

una noia (la Nitass). Si ajuntem els tres noms ens surt Ele-Casei-Nitass, el qual fa 

referència a l'ingredient miraculós de l'Actimel, L-Casei immunitas. Aquests tres 

personatges representen que són les defenses del nostre cos, que combaten els 

agents externs amb uns robots gegants anomenats actiguerreros, és a dir, els 

guerrers de l'Actimel que fan el sistema immunitari més fort envers els agents 

externs nocius. En l'anunci podem observar com hi ha un monstre de foc que vol 

destruir el sistema immunitari (un paisatge blanc) i que els tres guerrers (les 

defenses de l'Actimel) el destrueixen gràcies als seus actiguerreros. Cal destacar 

que els tres guerrers un cop han pujat als seus robots diuen tots tres alhora 

“Actimelización”, i llavors destrueixen l'enemic. Podem interpretar aquesta frase com 

un senyal que si et prens un Actimel, les propietats d'aquests podran destruir els 

agents nocius i no ens posarem malalts perquè el nostre sistema immunitari estarà 

més sa i fort. Aquest anunci, a part d'atraure els infants pels dibuixos, també l'atreu 

per les joguines. Els nous paquets d'Actimel tenen la mateixa forma que els 

actiguerreros de l'anunci, i a més a més porten adhesius i accessoris extra per 

encara cridar més l'atenció dels més menuts.  

 

4.2 Danacol 

4.2.1 Anunci del 2009 protagonitzat per Manola Escobar i la seva filla 

http://www.youtube.com/watch?v=Wu4eGxxyb94  

En aquest anunci, en Manolo i la seva filla Vanessa ens expliquen que el pitjor 

moment de la vida d'en Manolo va ser quan ell va deixar de cuidar el seu cor “per 

culpa del colesterol” i no va poder fer res per evitar-ho, ja que amb una bona dieta no 

http://www.youtube.com/watch?v=V_vjpaZj3yA
http://www.youtube.com/watch?v=Wu4eGxxyb94
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n'hi havia prou per controlar-ne els nivells. Amb aquesta afirmació està intentant 

convèncer als espectadors amb colesterol alt dient que per moltes precaucions que 

tinguin amb la dieta i per molt que vigilin, si no prenen Danacol, el nivell de colesterol 

no baixarà. Remarca que amb el colesterol no s'hi juga perquè l'excés d'aquest 

afavoreix l'aparició de malalties cardiovasculars, i és per aquest motiu que pren un 

Danacol al dia. Una veu externa explica que aquest producte redueix l'absorció del 

colesterol expulsant-lo del cos de manera que no s'acumula a la sang. L'anunci 

acaba dient “Ojalá todos los padres con colesterol tomaran Danacol”. Amb aquesta 

frase està incitant a tots els homes a prendre aquest producte i, com que la diu la 

Vanessa, també incita a que les dones convencin els seus pares o marit a que en 

prenguin. La meva pregunta és: i les mares, no? Sí que és cert que les dones es 

preocupen més per la seva salut i el seu nivell de colesterol no és tan elevat, però 

aquest anunci és bastant masclista.  

 

4.2.2 Anunci del 2012 protagonitzat per Miguel Indurain 

http://www.youtube.com/watch?v=nFvoRQTIMQc  

En Miguel ens explica el colesterol fent un símil entre aquest i el ciclisme. Els 

ciclistes van vestits de vermell representant els glòbuls vermells, i els aficionats que 

els estan animant a la carretera van vestits de groc perquè representen el colesterol. 

Si hi ha pocs aficionats a la carretera (poc colesterol) el pas de ciclistes serà més 

àgil i fàcil (pas de glòbuls vermells); per contra, si hi ha molts aficionats a la carretera 

deixaran molt poc espai perquè passin els ciclistes, és a dir, com més colesterol hi 

ha acumulat en les parets de les artèries, més difícil és el pas dels glòbuls vermells. 

Una veu externa explica que aquesta acumulació de colesterol en les artèries 

afavoreix el risc de patir malalties cardiovasculars, i que Danacol expulsa aquest 

colesterol extra. Trobo que aquest anunci és molt didàctic i gràfic, i explica clarament 

la diferència entre quan hi ha colesterol en sang acumulat i quan no.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nFvoRQTIMQc
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4.2.3 Anunci del 2013 protagonitzar per Vicente del Bosque 

http://www.youtube.com/watch?v=YUxfmex-CdU  

En l'anunci en Vicente ens explica que amb el colesterol hem de parar molta atenció, 

ja que si tenim un nivell superior a 200 és una causa de risc en el desenvolupament 

de malalties en el cor. També diu que una dieta sana no sempre és suficient i que 

per això prendre un Danacol al dia ajuda a reduir el colesterol fins a un 10%. Cal 

destacar que en lletra petita diu que s'ha de caminar 30 minuts al dia i crec que és 

una informació que hauria de sortir en gran o que s'hauria de mencionar. També 

s'hauria de potenciar el fet d'animar a la gent per a que mengin sa, ja que amb 

aquest anunci estan dient que per molt que tinguis una dieta equilibrada, el teu nivell 

de colesterol no baixarà si no prens un Danacol al dia.  

 

4.3 Activia 

4.3.1 Anunci del 2010 protagonitzar per dones 

http://www.youtube.com/watch?v=TersMpcV4kA  

Aquest primer anunci està dirigit únicament per a dones. La protagonista principal 

ens explica que ella se sentia inflada “com un globus”, i per entendre millor la 

comparació i exagerar-la, la noia en porta un enganxat a la panxa. Per posar-hi 

remei va començar a prendre Activia, ja que ajuda a millorar el benestar digestiu 

reduint al sensació d'estar inflat. Tot seguit, la protagonista i un munt de noies més 

deixen anar el globus “que tenien a la panxa. Mentre el deixen anar una veu externa 

diu que “gràcies a Activia” milers de dones se senten alliberades d'aquesta inflor. Cal 

destacar la cançó que se sent de fons: s'anomena Libérate i tot i que en l'anunci no 

hi hagi la lletra de la cançó, el títol d'aquesta ja és prou representatiu.  

 

4.3.2 Anunci del 2012 protagonitzat per actrius espanyoles 

http://www.youtube.com/watch?v=iJAp_1mXqrA  

Aquest anunci està protagonitzat per l'actriu Pilar Ordóñez, que fa de cambrera i per 

Carmen Machi, que fa de clienta. Representa que és una situació del dia a dia, no un 

anunci, i per això la cambrera li comenta sorpresa a Carmen que es pensava que 

http://www.youtube.com/watch?v=YUxfmex-CdU
http://www.youtube.com/watch?v=TersMpcV4kA
http://www.youtube.com/watch?v=iJAp_1mXqrA
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només prenia Activia a la televisió. La clienta  contesta dient-li que el pren sempre, ja 

que realment va bé per a la inflor que se sent de vegades a la panxa. La cambrera, 

en sentir la resposta de la Carmen, fa una cara d'enveja ja que ella per culpa de la 

feina menja sempre amb presses i sempre se sent inflada, que és el normal. La 

Carmen li diu que el que és normal és sentir-se bé, i que per això recomana Activia. 

La banda sonora d'aquest anunci també és la melodia de la cançó Libérate, que com 

hem dit prèviament és molt representativa amb el que diuen del producte. De 

l'anunci anterior a aquest hi ha hagut un petit canvi: abans, estava protagonitzat i 

dirigit per a dones i en canvi, aquest, continua estant protagonitzat per dones però ja 

no especifica a quin sector del públic ha beneficiat més.  

 

4.3.3 Anunci del 2013 protagonitzar per diversos actors i actrius espanyols 

http://www.youtube.com/watch?v=bM-VhRjDcCQ  

L'anunci d'aquest 2013 està protagonitzat per Karlos Arguiñano, Malú, Malena Alterio 

i José Coronado. Des d'un primer moment, ja destaca un fet: és el primer anunci on 

hi surten homes prenent Activia i el primer on Activia és un producte recomanat a 

tots els clients independentment del sexe i de l'edat. Tots els actors ens expliquen 

que si ens sentim bé per dins, és a dir, “si tenim unes panxes felices”, nosaltres ens 

sentirem millor, això és nota i és transmet al dia a dia. Per fer més representatiu el 

que diuen, tots porten un cartell on hi ha la imatge d'una panxa amb una boca verda 

sota el melic. La panxa representa que està contenta perquè la línia verda és el 

somriure i el melic és com si fossin els ulls. A més a més, en la imatge podem veure 

que la panxa està molt prima, i això per a l'audiència s'interpreta explicant que al 

prendre Activia no tenen aquella inflor, no se senten incòmodes amb la seva panxa i 

conseqüentment, les persones estan contentes.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=bM-VhRjDcCQ
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5. La veracitat dels tres productes 

5.1 Actimel 

Podríem considerar que el rei dels aliments funcionals és el famós Actimel. Aquest 

ha guanyat molts premis en diferents països arreu d’Europa perquè a partir dels 

eslògans publicitaris que prometien certes propietats beneficioses per al cos humà 

que no han pogut ser demostrades científicament. Per tant, en honor a la seva 

publicitat enganyosa, Actimel ha rebut: 

 Un guardó per la mentida més insolent per un anunci on l’eslògan era 

“l’Actimel activa les teves defenses”. Aquest premi li va atorgar Foodwatch, 

una associació alemanya que intenta defensar els drets i els interessos dels 

consumidors alemanys i que, a més a més, denuncia les campanyes de 

publicitat enganyoses. 

 Queixes dels consumidors al Regne Unit per un anunci on l’eslògan era 

“l’Actimel ajuda a mantenir les defenses dels teus fills, fet científicament 

provat”. Després de rebre aquesta queixa, l’Advertising Standards Authority 

(ASA), un òrgan independent del Regne Unit creat per protegir els 

consumidors, va avaluar que aquest eslògan no tenia suficient solidesa ja que 

els estudis que va presentar Danone per justificar-se no eren suficients i van 

obligar a que es retirés l’anunci. 

 El premi Gouden Windei (Ou buit d’or) per la publicitat més enganyosa. 

Aquest va ser atorgat per l’associació  Foodwatch dels Països Baixos.  

 El premi per ser el segon pitjor anunci de l’any a Espanya, per l’anunci 

protagonitzat per Susana Griso que hem comentat prèviament. Aquest li va 

donar l’associació andalusa FACUA (Federación de Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios de Andalucia). 

 Sens dubte, però, el pitjor cop que ha rebut Danone va ser quan l’EFSA va 

presentar un informe on rebutjava més de 20 treballs d’investigació en els 

quals s’avaluaven els beneficis de l’Actimel per reduir les toxines de l’espècie 

bacteriana Clostridium difficile, que són les toxines responsables de diferents 
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malalties gastrointestinals, com per exemple la diarrea. Aquest informe de 

l’EFSA destaca que les toxines dels informes de Danone només s’havien 

mesurat en pacients que havien tingut diarrea i que per tant, les seves toxines 

havien sigut causa de diferents antibiòtics. No s’havien donat dades dels 

efectes que feia l’Actimel sobre les toxines de Clostridium difficile i es van 

detectar errors en varis procediments d’alguns estudis. Després de tots 

aquests inconvenients que es van presentar envers la publicitat de l’Actimel, a 

més de sancionar molts dels seus anuncis, es va obligar a retirar la paraula 

“Immunitas” (referint-se al sistema immunitari) del famós Lactobacillus casei. 

Cal explicar que en biologia s’utilitza una nomenclatura binominal comuna en 

tot el món per designar les diferents espècies. Aquesta nomenclatura està 

composta per dos noms: el gènere (grup d’organismes amb un grau important 

de semblança) i l’epítet de l’espècie (organismes que es poden creuar entre 

ells i tenir descendència fèrtil, i l’aspecte és relativament semblant). El nom de 

gènere sempre comença amb majúscula, l’epítet sempre en minúscula i 

ambdós noms en cursiva.  

Tot i els inconvenients que se li ha posat a la publicitat d’Actimel, aquesta 

continua sent reeixida i coneguda per pràcticament per tots els sectors 

publicitaris. Això ho ha aconseguit de cinc maneres diferents: 

1) “Matant el missatger”. Després de l’informe que va presentar l’EFSA, el 

president de Danone Baby Nuntrition  va fer unes declaracions on denunciava 

el rebuig que l’EFSA li havia fet sobre l’Actimel, dient que aquest organisme 

“tenia poca credibilitat del sistema de revisió científica de l’Agència” . Danone 

va afirmar que Actimel sí que ajuda a enfortir el sistema immunitari, i que 

l’EFSA va ignorar certes dades científiques que acrediten l’afirmació anterior i 

no detallava on hi havia els errors en els procediments. 

2) Crear la Global Alliance for Probiotics. Juntament amb sis empreses 

alimentàries més (Yakult, DuPont-Danisco, Chr Hansen, Institute Rosell 

Lallemand, Probi i Valio) Danone ha creat un organisme per tal de fomentar el 

coneixement dels probiòtics i per defensar els seus interessos davant 

d’organismes com l’EFSA. Tot i que la Global Alliance for Probiotics (GAP) 
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sigui com un lobby alimentari15, l’EFSA no s’ha immutat i continua rebutjant 

els seus estudis sobre l’Actimel perquè no tenen fonament científic. 

3)  Aportar nous estudis per avaluar la publicitat que es vol justificar. 

Realment aquesta seria l’opció més correcta, ja que si estan convençuts que 

l’Actimel funciona no hi hauria d’haver cap problema perquè això és pogués 

justificar. Ara bé, com que fins ara l’EFSA ha rebutjat tots els estudis aportats 

per Actimel, aquest ha fet unes petites “trampes” per aconseguir l’aprovació 

de la seva publicitat. Si ens basem en l’estudi que va fer Danone L’efecte de 

Lactobacillus casei sobre la incidència de processos infecciosos en nens/es, 

podem observar les tres “trampes” ja que els estudis no ho demostren 

(clarament) .  

Trampa 1- Exagerar els resultats d’una publicació científica.  

Si llegim l’estudi a través de la web de l’Actimel trobem: 

1  Imatge de l'Estudi sobre la prevenció de malalties infeccioses infantils de l'Actimel. [Fotografia en línia] Extreta de 
www.Actimel.es el 20 de juliol de 2013.  

http://www.actimel.es/
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En canvi, si llegim l’informe complet en la web de PubMed trobem: 

   

 

 

Per tant, no es va demostrar amb suficient rigor que la diferència de recuperació 

entre ambdós grups (el grup Actimel i el Placebo) fos deguda a la ingesta d’aquest 

iogurt, ja que no hi ha significació estadística16. Aquest dia de diferència pot ser 

degut a l’atzar o altres factors externs.  

Trampa 2- Ometre els resultats negatius d’una publicació científica.   

Tot i que en la web oficial d’Actimel no podem trobar-hi res d’això, en la web de 

PubMed sí: 

 

 

A més a més de posar-se més malalts els nens que prenien Actimel, se’ls hi va fer 

una enquesta a tots els nens que van participar en l’estudi i van valorar lleugerament 

millor el Placebo. 

Trampa 3- Dissenyar un estudi que recolzi la seva publicitat tot i que la 

metodologia sigui desastrosa.     

L’estudi es va dur a terme de la següent manera: Els 109 nens que prenien Placebo 

estaven en un centre d’educació infantil i primària a Barcelona, i els 142 que prenien 

Actimel estaven a un centre diferent a una altra part de la ciutat. Si l’estudi es basa 

en estudiar les malalties infeccioses (de vies respiratòries altes, baixes i 

gastrointestinals) els factors epidemiològics17 associats a cada centre tenen una 

gran incidència en les malalties infeccioses, de manera que alteren els resultats fent-

los enganyosos.  

“Es importante destacar que si bien no alcanzó significación estadística, se 

encontró una diferencia de un día de mediana en el total de días de enfermedad a 

lo largo del estudio entre los niños que recibieron Actimel® y los que recibieron 

Placebo, a favor de Actimel®.” 

 “Los niños que recibieron la leche fermentada con Lactobacillus casei (DN-

114001) padecieron más episodios de faringoamigdalitis que los niños del grupo 

de Placebo.”  
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Posem un exemple: si un nen del grup Placebo agafa la grip a causa dels factors 

externs, probablement contagiarà als altres nens del seu grup. Com que el grup de 

l’Actimel està situat en una altra zona, la probabilitat de que un nen agafi la grip ja és 

diferent. D’aquesta manera, amb un estudi dissenyat així i una mica d’atzar, l’Actimel 

es veurà com un producte que ha protegit als nens en front a malalties infeccioses 

quan en realitat no és així, ja que en realitat es degut a factors epidemiològics molt 

diferents. A més, els resultats negatius mai es publiquen, i així a les nostres orelles 

només ens arriben uns resultats positius però poc representatius.  

Crec que el que considerem tots és que l’estudi s’hauria d’haver dut  a terme en les 

mateixes condicions, com per exemple, en el mateix centre d’educació i així la 

metodologia seria més rigorosa. L’inconvenient, però, és que potser Danone no 

hauria obtingut els resultat que volia i no li servirien per a la seva publicitat.  

4) El marketing emocional, és a dir, utilitzar un tipus de publicitat en la qual 

s’atrauen als consumidors utilitzant estratègies i accions emotives, minimitzant 

la lògica racional. Com que estem vivint uns moments difícils, utilitzen la 

relació pares-fills de manera emotiva, i així ens arribarà d’una manera més 

dolça l’anunci, però també d’una manera més impactant. Un exemple molt clar 

és l’anunci número 3 que hem analitzat prèviament, i que s’anomena Estimats 

Pares.  

5) La trampa legal. L’EFSA no ha canviat la seva opinió respecte als estudis de 

Danone, sinó que aquesta empresa ha sigut més intel·ligent que l’EFSA i ha 

trobat una manera legal d’aprofitar-se’n.  

Si mirem el cartronet on venen envasats els Actimels, podem observar com diu “Con 

L·Casei Danone y Vitamina B6 + D, EL DESAYUNO DE LAS DEFENSAS*”. Si 

mirem amb lupa on ens porta aquest asterisc, perquè realment costa de trobar on 

ens porta, veiem que amb unes lletra molt petita ens diu “Las vitaminas B6 + D 

contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. El sistema inmunitario 

es parte de las defensas”. És a dir, portem tota la vida pensant que el famós 

microorganisme Lactobacillus casei és el que ens ajuda al sistema immunitari i 

resulta que és la vitamina B6 la que ho fa. 
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La nova estratègia de l’Actimel es basa en afegir vitamina B6 al iogurt, i amb el 

sistema de l’asterisc i la seva manera de fer publicitat, el microorganisme L·casei  

continua sent el protagonista de la història.  D’aquesta manera, si que podien fer 

publicitat dient que l’Actimel ajuda a les defenses i havia de ser acceptat per l’EFSA.  

Llavors, hem de fer-nos una pregunta. El Lactobacillus casei DN-114001 exclusiu de 

Danone serveix per a alguna cosa més que qualsevol altre microorganisme present 

en un probiòtic tradicional d’un iogurt? No, i la resposta la trobem mirant els 

“Actimels” de marca Hacendado, és a dir, del supermercat Mercadona. 

 

Aquests Actimels Hacendado es venen pel Lactobacillus paracasei que ajuda a les 

defenses, però un asterisc ens porta a veure que el que ajuda al sistema immunitari 

és la vitamina B6. Per tant, l’únic ingredient que tenen en comú els Actimels 

2 Cara principal de l'envàs de l'Actimel on 
s'observa l'asterisc de la vitamina B6. [Fotografia 
pròpia] (Solsona, 15 de juliol de 2013) 

3 Cara inferior de l'envàs de l'Actimel  on 
s'observa que diu l'asterisc. [Fotografia 
pròpia] (Solsona, 15 de juliol de 2013) 

2 Fotografia on podem observar els envasos de l'Actimel de Danone  i els de l'Hacendado. També podem 
observar la presència del Lactobacillus casei en ambdós envasos. [Fotografia pròpia] (Manresa, 20 de juliol 
de 2013) 
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Hacendado i els de Danone és la vitamina B6, de manera que el Lactobacillus casei 

no servia per a res més que qualsevol altre microorganisme, perquè Mercadona 

n’utilitzava un de diferent, que no era exclusiu i que no s’havia sotmès a tantes 

investigacions científiques. A banda d’això, si observem  molts dels envasos 

d’Actimel i la publicitat de la televisió veiem com sempre destaquen que els seus 

estudis estan comprovats per l’Institut Pasteur i surt un dibuixet d’un microscopi. 

Amb aquest dibuixet sembla que vulguin confondre el consumidor destacant que és 

L·casei el responsable del seu eslògan. 

Si mirem la citació de l’Agència Europea de Seguretat Alimentària sobre la vitamina 

B6 explica que “no solament hi ha evidències que l’absència d’una aportació externa 

de vitamina B6 pot perjudicar el funcionament normal del sistema immunitari, sinó 

que aquesta vitamina es pot aconseguir sense cap tipus de problema amb una dieta 

equilibrada.” Per tant, ara ens hem de preguntar en quins aliments es troba la 

vitamina B6. La podem trobar al blat, carn (sobretot fetge i ronyó), ous, peix, 

hortalisses, nous, aliments rics en llavors integrals, pans i cereals enriquits, i fins i tot 

en la pròpia llet on s’elaboren els probiòtics. És tan present la vitamina B6 en els 

aliments que l’absència d’aquesta pot donar hipovitaminosis18 en alcohòlics, dones 

embarassades o individus que prenguin determinats fàrmacs. Per altra banda, si 

tenim un excés de B6 (dosis superiors a 1 gram diari consumides surant més de dos 

mesos) pot causar efectes tòxics al sistema nerviós. Per tant, si l’objectiu de la gent 

que compra Actimel marca Danone o marca Hacendado és enfortir el sistema 

immunitari, s’ha de mencionar que aquest favoritisme l’estan aconseguint diàriament 

sense necessitat de prendre suplements en la seva dieta.  
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L’EFSA en el seu informe de la vitamina B6 indica que un aliment enriquit amb 

aquesta vitamina podrà dir que “aquest aliment ajuda al normal funcionament del 

sistema immunitari sempre que aquest aporti un 15% de la quantitat recomanada de 

vitamina B6”. Si mirem la taula següent, podem comprovar que l’aportació mínima de 

B6 que ens hauria d’aportar l’Actimel seria en funció del sexe i l’edat, entre 2,20 en 

adults i 1,18 en infants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Imatge on s'observa les quantitats de vitamina B6 que ha de consumir un home i una dona adults (enquadrat 
en vermell). [Imatge pròpia] Extreta del llibre Vitaminas y minerales. 

4 Imatge on observem la quantitat de vitamina B6 en el plàtan. [Imatge pròpia] Extreta del llibre Vitaminas y 
minerals. 
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Si comparem l’Actimel amb un aliment no funcional i que a més a més sigui molt 

consumit pels nens, aquest podria ser el plàtan. A banda d’això, si mirem el 

percentatge de vitamina B6 que aquesta fruita ens aporta veiem que són 0,66 mg de 

cada 100, és a dir, gairebé el triple de la quantitat de B6 que aporta un Actimel en les 

dones i el doble del que aporta als homes. Ja que hi som, ens fixem en el preu. 

Cada pack d’Actimel costa 3€, i com que n’hi van 6, cada ampolla d’Actimel costa 

aproximadament 50 cèntims d’euro. Si comprem un pack de 6 plàtans ens costa 

1,1€, per tant 0,168 cèntims d’euro cada plàtan. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusió: un Actimel costa el triple que un plàtan però porta una tercera part de 

la quantitat diària recomanada de vitamina B6.  

 

7 Fotografia on observem el preu de 
l'Actimel. [Fotografia pròpia] 

8 Fotografia on observem el preu de 
sis plàtans (el preu és un terç del de 
l'Actimel). [Fotografia pròpia] 
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5.2 Danacol  

Front la publicitat enganyosa de l’Actimel, trobem un cas totalment contrari: el 

Danacol. Aquest producte podem afirmar que sí funciona i que les propietats que se 

li atribueixen en els anuncis són certes, sempre que es compleixin certes condicions.   

El Danacol, igual que tots els productes que ajuden a reduir el colesterol, porten 

fitosterols i fitostanols,  unes molècules provinents del regne vegetal. Els fitosterols i 

fitostanols són esteroides que es troben únicament en les plantes i tenen una 

estructura semblant a la del colesterol, amb cadenes d’uns 28 o 29 carbonis. Les 

propietats dels fitosterols i dels fitostanols són molt semblants, ja que realment els 

fitostanols són la versió saturada dels fitosterols, però actuen una mica diferent en 

l’organisme. Tant els uns com els altres s’utilitzen en l’alimentació (olis, mantegues, 

iogurts, llet...) per reduir el nivell de colesterol ja que aquests són escassament 

absorbits per l’intestí: aquest absorbeix entre un 20 i un 80% del colesterol, i només 

entre un 0,5 i un 15% de fitosterols i fitostanols.  

A causa de que cada vegada ens despreocupem més de la nostra dieta i augmenta 

la nostra comoditat, és més comú tenir un nivell de colesterol elevat, i això pot 

resultar perillós. El colesterol és un esteroide que es genera al fetge, tot i que forma 

part de la membrana plasmàtica cel·lular i també el trobem en alguns aliments. 

Perquè el nostre cos funcioni correctament és essencial que hi hagin unes quantitats 

de colesterol. Malgrat això, si hi ha massa colesterol LDL en la sang pot ser perillós 

perquè aquest s’acumula en les artèries, bloqueja el pas de la sang i augmenta el 

risc de tenir atacs de cor i altres malalties cardiovasculars. En el cos hi ha diferents 

tipus de colesterol que popularment es coneixen com a “colesterol bo” i “colesterol 

dolent”. Les lipoproteïnes d’alta densitat (HDL – High-density lipoprotein) són el 

colesterol bo, ja que són més riques en proteïna i menys en greixos que les LDL, les 

lipoproteïnes de baixa densitat (Low-density lipoprotein). Els nivells apropiats dels 

dos tipus de colesterol es poden resumir en aquesta taula: 
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Una bona forma de lluitar contra el colesterol 

LDL és ingerir esterols vegetals ja que ajuden 

a reduir el nivell d’aquest i són totalment 

segurs per al nostre organisme. Aquests 

esterols vegetals bloquegen l’absorció de 

colesterol de manera que aquest no arribi al 

flux sanguini. Com que aquest no arriba a ser 

absorbit, arriba menys quantitat de LDL al flux 

sanguini, es redueixen les possibilitats de patir 

malalties cardiovasculars i l’excés de colesterol 

acaba sent eliminat del cos.  

Si deixem que aquest colesterol es vagi 

acumulant en les nostres artèries, arriba un 

punt en què la sang no pot circular . Si la 

obstrucció d’aquesta és total i la interrupció és 

prolonga, es destrueix el teixit cardíac, i això 

dóna lloc a una zona de necrosis19 o a l’infart 

de cor.  

Sí que és cert que aquests esterols vegetals es 

troben presents en el Danacol, però també cal dir que són molts abundants en 

fruites, verdures, fruits secs, llavors, olis, llegums i altres fonts vegetals. Llavors, ens 

hauríem de preguntar si és necessari prendre Danacol i altres productes enriquits si 

bé trobem els esterols vegetal de manera natural. Doncs bé, si el nostre objectiu és 

modificar el nostre nivell de colesterol, simplement amb fruites i verdures no és 

suficient ja que aquestes tenen una quantitat de fitosterols i fitostanols massa baixa 

(entre 0,2 i 1,2 grams per cada 100 grams d’aliment). D’aquesta manera, sí que és 

11 Imatge on s'observa l'evolució d'una artèria 
que s'ha anat obstruint. [Imatge en línia] Extreta 
de l'article Genes, dieta y enfermedades 
cardiovasculares (5 d'agost de 2013) 

9 Taula on es relaciona els diferents tipus i nivells de colesterol  que s'haurien o no de tenir en funció del sexe. 
[Imatge en línia] Extreta de l'article Genes, dieta y enfermedades cardiovasculars  (5 d'agost de 2013) 

10 Imatge on s’observa l'efecte dels esterols 
vegetals  sobre el colesterol. [Fotografia en línia] 
Extreta de l'article Genes, dieta y enfermedades 
cardiovasculars (5 d’agost 2013) 
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necessari afegir fitosterols i fitostanols de manera extra en la nostra dieta, com per 

exemple amb el Danacol.  

L’EFSA va reconèixer durant els anys 2010 i 2011 que els esterols vegetals sí 

ajuden a reduir els nivells de colesterol. Va explicar que si es consumeixen entre 1,5 

i 3 grams/dia d’esterols vegetals per 2-3 setmanes es pot reduir el nivell de colesterol 

LDL entre un 11,3 i un 11,4% i, en conseqüència es redueixen els riscs de patir 

malalties coronàries. De moment no s’ha demostrat que l’excés de consum 

d’esterols vegetals sigui nociu per a la salut, però sí que s’ha demostrat que no 

incrementen l’efecte desitjat. Tot i així, l’EFSA va rebutjar la publicitat i els informes 

d’aquelles empreses que deien que el colesterol es podia reduir en menys de 2 

setmanes.   

Tot i que l’EFSA estigui d’acord en què els fitosterols i fitostanols ajuden a reduir els 

nivells de colesterol, també destaca que aquest tipus d’aliments enriquits només 

estan destinats a aquelles persones que necessiten reduir el seu nivell de colesterol 

en sang, i no a les persones que simplement vulguin controlar-lo o que els hi agradi. 

Tampoc es aconsellable consumir més de 3 grams d’esterols i estanols vegetals en 

un dia, i no és recomanable que les dones embarassades i els nens menors de 5 

anys en prenguin. Per a la majoria de gent que el seu objectiu és simplement 

controlar el nivell d’aquest colesterol; llavors, el més recomanable és aportar aquests 

fitosterols i fitostanols de manera natural, amb una dieta saludable i abundant en 

fruites i verdures.   

El problema de la publicitat del Danacol és que diu que per molt que mengis sa, el 

teu colesterol pot augmentar i no disminuirà de cap manera a no ser que prenguis el 

Danacol. Per a ells l’única solució per reduir el colesterol en sang és prenent aquest 

iogurt i crec que això només ha de ser un complement de la dieta. Si et prens un 

Danacol al dia però continues menjant greixos i tenint un estil de vida sedentari, 

dubto que el colesterol disminueixi, per molt eficients que siguin els fitosterols i 

fitostanols. Tothom hauria de portar un ritme de vida actiu i menjar sa, especialment 

aquells que tenen el colesterol molt alt, i prendre’s el Danacol com a un suplement 

de la dieta únicament d’aquelles persones que tinguin el nivell de colesterol elevat.   
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5.3 Activia  

El 8 de març d’aquest 2013 l’Oficina General per a la Salud Pública de Suïssa 

(OFSP) va declarar que l’Activia sí funciona. L’OFSP és un organisme que té com a 

objectiu promoure i protegir la salut de totes les persones que viuen a Suïssa. És per 

aquest motiu, que l’OFSP d’entre altres temes també defensa la seguretat 

alimentària i està en diverses investigacions relacionades amb aliments.  

L’OFSP va aprovar segons la normativa sobre l’etiquetatge i la publicitat dels 

productes alimentaris que Activia funciona basant-se en diversos estudis que ha 

presentat Danone. Ha publicat que “Activia ajuda al benestar digestiu, reduint el 

temps de trànsit i la inflors” sempre que es prenguin dues racions de 125 grams 

d’aquest iogurt (equivalent a dos iogurts). Segons Danone una de les claus per 

aconseguir el desitjat health claim20 és que ha estat en contacte directe amb l’OFSP i 

a l’hora de fer els estudis, els dos s’ha involucrat paral·lelament.  

Ara bé, que l’OFSP afirmi que Activia ajuda al benestar intestinal, no significa que en 

Espanya sigui cert ja que l’EFSA de moment no ha aprovat cap dels estudis 

presentats per Danone, i hem de recordar que Suïssa no està dins de la Unió 

Europea. Al 2010 Danone va presentar diversos informes a l’EFSA per a  què 

aquesta avalués l’eficàcia de l’Activia, i abans que fos avaluat, Danone va retirar els 

informes. Segons Danone, els van retirar perquè l’ESFA no havia explicat clarament 

el protocol a seguir si es volia aconseguir el health claim; segons “les males 

llengües”, Danone ho va retirar perquè sabia que l’EFSA no reconeixeria que 

l’Activia funciona i ja havia tingut prou polèmica amb l’Actimel.  

Cal dir que el més normal seria que independentment de l’organisme que avalués 

l’eficàcia d’un probiòtic, i del país i del continent on es fes aquesta avaluació, a tot 

arreu s’haurien de tenir els mateixos criteris per afirmar o denegar els beneficis 

saludables d’un aliment ja que, al cap i a la fi, tots som humans. Doncs bé, no és 

així. A cada lloc, tenen els seus criteris d’avaluació sobre els probiòtics. D’aquesta 

manera, a la Unió Europea i a Xina es pot afirmar un fet, i en als Estats Units i a 

Suïssa es pot afirmar tot el contrari, i això mateix és el que ha passat amb l’Activia 

entre l’EFSA i l’OFSP. Per exemple, si comparem la tendència i la previsió del 
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consum de iogurts probiòtics a Xina, Estats Units i Brasil respecte a la Unió Europea, 

veiem que els resultat són molt diferents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem observar, el consum de iogurts probiòtics a Xina, Brasil i Estats Units és 

molt diferent al de la Unió Europea, i això pot venir donat pels diferents criteris 

d’avaluació de cada lloc, i per la publicitat i repercussió que tenen aquests productes 

en cada país. Danone es defensa dient que l’OFSP té uns criteris d’avaluació més 

semblants a la resta de països que els que té l’EFSA, i que els d’aquesta són massa 

estrictes.  

Com que l’EFSA encara no ha pronunciat el seu veredicte sobre si l’Activia funciona 

o no, diré la meva deducció. L’Activia conté, segons els seus anuncis publicitaris, un 

bacteri anomenat Bifidus actiregularis o Bifidus regularis. Aquest bacteri no és res 

més que un nom fantasia que utilitza Danone per designar el bacteri Bifidobacterium 

animalis, un bacteri que es troba a la flora intestinal i que resideix al còlon21. El iogurt 

Activia porta fibra, que ajuda a prevenir i alleujar el restrenyiment perquè augmenta 

el volum dels excrements, disminueix el trànsit dels aliments i dels excrements al 

llarg del tub digestiu, i a més a més porta el Bifidobacterium que ajuda a la digestió. 

La fibra és un component d’origen vegetal que el trobem de manera natural en totes 

les fruites, verdures, cereals i llegums, i que no és digerible per l’home. Llavors, si els 

12 Gràfic on es compara el consum de probiòtic i prebiòtics de diferents països amb la Unió Europea 
des de l'any 2012 i es fa una previsió fins l'any 2017 [Fotografia en línia] Extreta de la web de l'OPFS 
(15 d'agost de 2013) 
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dos components principals de l’Activia ajuden a millorar la digestió, és molt probable 

que l’Activia sí que sigui realment eficient i funcioni. Ara bé, no és un aliment 

miraculós. L’Activia ajuda a anar més regularment de ventre sempre que estigui 

incorporat dins d’una dieta equilibrada on hi hagi abundància de fruita, verdura, 

llegums i cereals. L’Activia no farà cap efecte en l’organisme si no es menja 

saludable, perquè com ja hem dit, aquest iogurt no és un aliment miraculós i no hi ha 

res millor per prevenir o guarir certs problemes de salut que una bona dieta.   

El problema de la publicitat de l’Activia, igual que el del Danacol i de l’Actimel, és que 

els venen com a productes miraculosos. Si prens Actimel, no et constiparàs en tot 

l’hivern. Si tens colesterol, per molt que mengis bé i facis esport només et 

disminuiran el nivell prenent Danacol. Si tens restrenyiment i et sents inflat, el mateix, 

no fa falta que canviïs la teva dieta... Prens dos Activia al dia, que així el teu trànsit 

intestinal no serà tan lent. I això és mentida. Si una persona té restrenyiment el 

primer que ha de fer es fer fora de la seva dieta els greixos, i augmentar les racions 

d’aliments amb un alt percentatge en fibra. Si es vol, es pot complementar la dieta 

amb el iogurt Activia, i si el restrenyiment no millora s’ha d’anar al metge.  

6. Experiment 

Vaig realitzar una experiència per comprovar si els bacteris del iogurt sobreviurien al 

pH de l’estómac i, per una altra banda, observar aquests bacteris al microscopi i 

classificar-los utilitzant el blau de metilè i la tinció de Gram. 

Els resultats van ser els mateixos que les hipòtesis, de manera que vaig afirmar que 

els bacteris de l’Activia i de l’Actimel sí que arriben vius a l’intestí i que són gram-

positius, tot i que vaig tenir moltes complicacions i vaig haver de repetir-lo moltes 

vegades.    
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Per observar el procés, els resultats, les fotografies i les conclusions finals visiteu 

l’annex.  

7. Enquestes  

Un cop tenia dissenyada l’enquesta, vaig passar-ne 10 de prova a diferents 

persones de diferent sexe i edat (5 professors i 5 alumnes) perquè me les avaluessin 

i critiquessin el que no estava prou bé. Després de fer-ne les correccions 

necessàries, vaig calcular la quantitat d’enquestes que havia de passar perquè la 

mostra fos representativa dins de la població de Solsona. Ho vaig fer amb la fórmula 

de la mida de la mostra: 

 

 

 

 

 

 

 

n = mida de la mostra  

N = mida de la població  

 o = desviació estàndard de la població. Sol ser 0,5.  

Z = nivell de confiança. Si s’agafa un 95% d’aquesta, el valor 
correspon a 1,96. 

e = error acceptable. Varia entre l’1% i el 9%.  

100116
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13 Activia després d’estar amb àcid clorhídric 
amb tinció de Gram. Presència de lactobacils i 
d’estreptococs. 1000 augments.  [Fotografia 
pròpia capturada amb el microscopi] (Solsona, 
2013) 

14 Actimel després d’haver estat amb àcid 
clorhídric amb tinció de Gram. Presència de bacils 
i de cocs. 1000 augments. [Fotografia pròpia 
capturada amb el microscopi] (Solsona, 2013) 
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Vaig arrodonir el resultat final i vaig elaborar 100 enquestes. Solsona té una població 

d’uns 9200 habitants aproximadament, però com que els infants menors de 10 anys 

no m’interessaven ho vaig calcular amb 8500 perquè aquest sector són unes 700 

persones. La desviació estàndard de la població va ser 0,5 i el nivell de confiança 

d’un 95%. L’error de les meves enquestes és aproximadament d’un 9%, ja que no he 

estudiat un gran nombre d’habitants i a més a més he arrodonit el resultat final. 

Aquestes 100 enquestes les vaig dividir en quatre grups. 25 enquestes les vaig 

passar a gent de 60 anys o més, 25 a gent de 40 i 59 anys, 25 enquestes a gent 

entre 20 i 39 anys, i per últim, 25 a gent de 10 a 19 anys. L’enquesta tenia dues 

parts: en la primera, preguntava coses d’aspecte general, com ara les racions de 

verdura, fruita o llegums que consumeixen per fer-me’n una idea de la seva dieta, i 

també si consumien Actimel, Activia o Danacol; si consumien algun d’aquests 

productes, se n’anaven a la segona part de l’enquesta i continuaven contestant i 

sinó, ja l’havien acabat. En aquesta segona part de l’enquesta feia preguntes 

concretes sobre els productes que prenien, com per exemple la freqüència en què el 

consumeixen, per què ho fan, si han notat alguna milloria...  

7.1 Resultats de les qüestions generals 

Aquests són alguns dels resultats de 

la primera part de l’enquesta. 

En aquest gràfic podem observar el 

percentatge de gent que consumeix 

Actimel, Activia o Danacol, o que no 

consumeix cap dels tres. De 100 

persones que vaig entrevistar, el 

55% d’aquestes prenen algun dels 

tres aliments funcionals. Del 55% de 

persones consumidores, un 80% són dones (o nenes) i el restant 20% són homes (o 

nens). El producte més consumit de tots és l’Actimel, on m’he trobat que el 

consumeixen absolutament tots els grups, però on és el producte preferit de tots 

amb rellevància és al grup de gent que té de 10 a 19 anys. De 25 persones d’aquest 

grup, 15 prenien Actimel. Aquest consum tan descarat és probablement per la 

publicitat que fa l’Actimel per atraure a tots els sectors, però sobretot als infants.  El 

15 Gràfic del consum de productes 
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segon més consumit i amb molt poca diferència amb l’Actimel, és el iogurt Activia. 

També és un producte que es consumeix absolutament en els quatre grups, però 

dins de cada grup aquest producte és molt més consumit per dones que per homes, 

potser perquè durant anys la seva publicitat va estar encarada únicament a dones, i 

només fa un anys que els homes apareixen als anuncis de l’Activia. Per últim, el 

producte menys consumit és el Danacol, i això no sé si és bo o dolent. Bo perquè 

representa que el Danacol només se l’han de prendre persones amb colesterol, i per 

tant aquest 9% pot significar que la població estudiada és sana i no té colesterol. 

També és possible que aquest 9% sigui degut a què el Danacol és un producte 

únicament consumit per persones majors de 50 anys, per tant, gairebé només el 

25% dels enquestats serien aptes per prendran (el nens, joves i adults de mitjana 

edat no en prenen). Si calculem el percentatge d’enquestats que prenen Danacol 

prenent com a total el 25% de la població, el 40% de la gent pren Danacol.  

En aquest segon gràfic podem veure el 

consum de fruita i verdura diari, i el consum 

de llegums setmanal. Veiem que dels tres 

aliments, el que més destaca és que només 

se’n consumeix un al dia majoritàriament (o a 

la setmana en cas de les llegums). El que 

més es consumeix és la verdura, ja que les 

tres barres de colors estan bastant igualades, 

i la barra que indica el consum de 0 racions 

de verdura diàries és la més petita, amb un 

valor inferior al 5%. Molt poca gent no consumeix cap ració de fruita, verdura, o 

llegums, fet que indica que la població solsonina estudiada té una alimentació 

relativament sana. Un fet curiós, però, és que m’he trobat que les dones que 

consumeixen Activia tenen una dieta bastant  pobra en llegums, fruita i verdura, que 

són els aliments que aporten una major quantitat de fibra a l’organisme.   
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16 Gràfic del consum de verdures i fruita diari i de 
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7.2 Resultats de les qüestions sobre l’Actimel 

En la part de l’Actimel, les dues primeres preguntes fan referència a la freqüència 

que tenen els consumidors. Un terç de la gent pren l’Actimel només durant l’hivern, i 

els dos terços restants durant tot l’any. Això ho podem relacionar amb la publicitat de 

l’Actimel, ja que en tots els anuncis ens diuen que tot i que l’hivern sigui l’època més 

freda de l’any i hem de vigilar més, sempre va bé prendre’l durant tot l’any. No 

obstant, el 74,07% de la gent pren l’Actimel de tant en tant, fet que significa que 

tampoc deixen el sistema immunitari en mans d’aquest producte i només he trobat 3 

persones que el prenguin a diari. En la següent qüestió preguntava quants cops 

s’havien refredat aquest hivern, per comprovar si l’Actimel havia fet la seva funció, i 

gairebé el 50% de la gent es va refredat dues vegades, i només un 14,81% no 

s’havia refredat cap cop.  

També em vaig interessar per 

saber quin era el motiu pel qual 

la gent consumia Actimel, i vaig 

trobar que el 85% de la gent 

pren l’Actimel perquè li agrada, i 

l’altre 15% perquè diuen que 

ajuda a les defenses del cos. 

Ningú va marcar l’opció que es 

prenen l’Actimel pel fet que així 

es refreden menys, fet que crec 

que és un bon senyal perquè això indica que els consumidors no tenen una fiabilitat 

total en els anuncis d’Actimel. Com que no vaig acotar prou la pregunta, aquest 15% 

que el pren perquè ajuda les seves defenses, no se si van marcar l’opció fent 

referència a que es creuen la publicitat de l’Actimel i pensen que si el consumeixen 

es posaran menys malalts, o perquè ajuda al sistema immunitari a nivell 

gastrointestinal, igual que qualsevol altre iogurt.     

17 Motius dels enquestats pel consum de l'Actimel 
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Una pregunta interessant és si 

la gent sap què és el famós 

Lactobacillus casei, i he trobat 

que més de la meitat dels 

consumidors no saben què és. 

Un 18% creu que és un 

anticòs, suposo que com que 

als anuncis de l’Actimel diuen 

que ajuda al sistema 

immunitari, tots relacionem els anticossos amb aquest. Un altre 18% va marcar 

l’opció d’un bacteri, i de fet la són els que la van encertar. Cal dir, però, que molta 

gent va anar a buscar una de les opcions de que sí ho sabia quan era mentida, és a 

dir, van anar a provar sort en comptes de reconèixer que no ho sabien. Tot i que 

només un 11,11% dels consumidors donen Actimel als seus fills, aquest baix 

percentatge es deu a què un 25% dels enquestats tenien de 10 a 19 anys i no tenen 

fills, i un altre 25% era gent de 60 anys o més, i amb aquesta edat ja no et fas càrrec 

de l’alimentació dels teus fills. Tenint en compte que l’edat dels pares en què és té 

cura de l’alimentació dels fills és aproximadament entre els 25 i els 45 anys, de les 

50 persones entrevistades entre aquesta franja d’edat, independentment si en són 

consumidors o no, només 3 d’elles afirmes que els seus fills consumeixen Actimel, ja 

sigui perquè elles els en donen o perquè els fills se’l prenen voluntàriament. 

 

 

7.3 Resultats de les qüestions de l’Activia 

Pel que fa a la part de l’Activia, la primera pregunta fa referència a la freqüència amb 

què el prenen: un 48% dels consumidors el prenen cada dia fent les recomanacions 

de la publicitat; un 8% cada dos dies, i per últim, un 44% de la població estudiada el 

prenen de tant en tant, fet que demostra que no deixen el problema d’anar 

regularment de ventre en mans de l’Activia. Tot i que prenguin Activia, un 56% dels 

consumidors no tenen problemes per anar regularment de ventre, i a més a més, un 

altre 56% diuen que el seu trànsit intestinal ha millorat des que el prenen, fet que 

18 Respostes dels enquestat per dir què és el Lactobacillus casei 
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podem concloure dient que 

Activia dins d’una bona dieta sí 

que ajuda.  Quan vaig 

preguntar per què consumien 

Activia, em van respondre 

majoritàriament perquè els 

agradava el gust. També 

podem afirmar que si la gent té 

problemes de trànsit lent no 

creuen que l’Activia sigui la manera més eficient de solucionar-ho, ja que hem trobat 

que un 56% de la gent té problemes per anar de ventre i només un 28% de la gent 

pren Activia per millorar aquests problemes. Només vaig trobar dues persones que 

em diguessin que prenien l’Activia per altres motius, i aquests eren que alguns 

Activia porten kiwi i aquest és laxant, que aquesta resposta ve a ser la mateixa que 

“perquè així vaig més regular de ventre”. Una de les respostes que més m’ha sobtat 

és que el 60% dels consumidors no saben quin és l’efecte que fa l’Activia sobre el 

cos, i en les preguntes de la meva enquesta i en la publicitat d’aquest apareix varis 

cops la frase “anar més regularment de ventre”. L’altre 40% que van afirmar saber 

l’efecte de l’Activia, el van encertar.  

 

7.4 Resultats de les qüestions del Danacol 

Pel que fa a les preguntes del Danacol, igual que amb els altres productes, la primer 

qüestió feia referència a la freqüència amb què el prenien, i un 70% dels 

consumidors el consumeixen cada dia fent cas als consells publicitaris, un 10% cada 

dos dies, i només un 20% de tant en tant. Un 60% dels consumidors em van dir que 

el nivell de colesterol no els hi havia millorat amb el Danacol, fet que és un pèl 

estrany ja que aquest producte està comprovat que funciona. En canvi, però, només 

un 40% dels consumidors han fet un canvi en la seva dieta per tal de reduir els 

nivells de colesterol a part de prendre el Danacol. 

19 Motius dels enquestats pel consum de l'Activia 
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Si relacionem aquestes dues preguntes podem arribar a la conclusió que aquest 

60% de consumidors diuen que el Danacol no ha ajudat a reduir els seus nivells de 

colesterol perquè no porten 

una dieta prou equilibrada i 

un estil de vida saludable. 

Quan vaig preguntar per què 

es decidien a comprar 

Danacol, el 20% dels 

consumidors em van 

respondre que perquè els 

agrada, un 20% perquè 

tenen el colesterol alt, i un 

60% per prevenir que el colesterol augmenti. Aquests percentatges no haurien de 

ser així, ja que si recordem com funciona el Danacol, aquest només s’ha de prendre 

si es té un nivell de colesterol elevat. Si el nostre objectiu es mantenir aquest nivell, 

hem de basar la nostra dieta en fruites, verdures, llegums i altres fonts d’origen 

vegetal on trobem els esterols vegetals de manera natural. Tampoc s’hauria de 

prendre el Danacol perquè ens agrada el gust, ja que no és recomanable tenir uns 

nivells de fitosterols i fitostanols més alts del recomanat. Probablement, un dels 

factors que influeix per a què aquests valors estiguin malament és que aquest 

producte es ven malament, és a dir, s’hauria d’aclarir que el Danacol és exclusiu 

per a persones amb el nivell de colesterol alt. A més a més, quan anem a 

qualssevol supermercat ens trobem que el Danacol i productes equivalents es troben 

al costat dels iogurts naturals i això pot confondre el consumidor. Si el Danacol fa un 

efecte dietètic beneficiós sobre l’organisme hauria d’estar situat a part dels iogurts 

naturals i indicat igual que ho estan els suplements vitamínics o les galetes amb 

fibra. Aquest 20% d’enquestats que tenen el colesterol alt em demostra que la 

població estudiada és bastant sana, ja que al 2012 un grup d’experts en 

arteriosclerosi de l’Hospital Carles III de Madrid va publicar que prenent com a límits 

de risc 200 mg/dL, el 80% dels espanyols té el colesterol elevat: més del 81% dels 

homes i més del 79% de les dones majors de 35 anys. José Mostaza22 va exposar 

que “no hay que perderle miedo al colesterol”, ja que l’infart de miocardi23 continua 

sent la principal causa de mort a Espanya.   

20 Motius dels enquestats pel consum del Danacol 
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8. Dieta i hàbits alimentaris 

8.1 Introducció 

L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de les nostres vides i que es 

basa en l’obtenció, la preparació i la ingesta dels aliments per part dels organismes 

amb la finalitat d’aconseguir energia i poder desenvolupar-se. Els éssers vius 

necessitem aigua, que és vital, i una dieta variada i equilibrada que ens ha d’aportar 

lípids, proteïnes, glúcids, vitamines i minerals en unes quantitats determinades. 

Malgrat això, la base d’una bona dieta ha de ser l’equilibri, la varietat i la moderació 

dels aliments que consumim. El lloc on vivim es reflecteix en la nostra dieta, i 

d’aquesta manera nosaltres hauríem de tenir una dieta mediterrània, que es 

considerada una de les més saludables del món.  

Segons l’OMS i l’EFSA una dieta saludable ha de ser suficient, equilibrada, 

moderada, segura, adaptada al comensal24 i a l’entorn, i sensorialment satisfactòria. 

Per poder establir-ne una, cal conèixer les qualitats nutritives de cada aliment, que 

sovint es classifiquen en grups en funció dels nutrients que contenen. Perquè una 

dieta sigui equilibrada l’aportació de nutrients ha de ser adequada en qualitat i 

quantitat, i l’OMS i l’EFSA recomanen que del total de l’energia ingerida, un 45-60% 

sigui aportada pels glúcids, un 20-30% pels lípids, i un 10-15% per les proteïnes.  

Grup d’aliment Racions recomanades 

Farinacis (preferentment integrals) 4-6 racions/dia 

Verdures i hortalisses  2 racions/dia 

Fruita fresca  3 racions/dia 

Oli d’oliva 3-6 racions/dia 

Fruita seca 3-7 racions/setmana 

Llet i derivats (preferentment 

semidesnatats i desnatats) 

2-3 racions/dia 
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Carn, peix, ous i llegums 2 racions/dia 

Aigua 4-8 racions/dia 

Aliments superflus (innecessaris des 

del punt de vista nutritiu): embotits, 

brioixeria, begudes ensucrades, etc.  

 

Consum ocasional i moderat 

 

8.2 Resultats programa TAS de la Fundació Alícia 

El 2011 la Fundació Alícia va iniciar el programa TAS, Tu i Alícia per la Salut, amb 

l’objectiu de conèixer l’alimentació i l’activitat física que fan els adolescents de 14 i 

15 anys. En aquest programa participen 2516 alumnes de 92 escoles d’arreu 

d’Espanya on informen quina ha sigut la seva dieta durant una setmana dos cops a 

l’any i quant esport han fet. La Fundació Alícia em va enviar els resultats del 

programa que van fer durant el 2012, i sembla que portar una alimentació 

equilibrada és una assignatura pendent:  

- Més del 98% dels alumnes tenen un consum de fruita i verdura inferior al 

recomanat (5 racions diàries). A més, el 23% afirmen no menjar mai llegums. 

- El 78,4% no assoleix les recomanacions de consumir de 2 a 3 làctics diaris i el 

40% consumeix només una ració al dia.  

- El 20% no consumeix peix ni ous en tota la setmana.  

- L’aliment que és consumeix amb més excés és la carn, amb un percentatge 

d’un 68%. Només un 22,6% dels adolescents en tenen un consum adequat. 

- S’observa un consum moderat en refrescos, beguda ensucrades, brioixeria i 

pastisseria en menys de la meitat dels participants.  

- Els fregits apareixen en la dieta dels estudiants amb una mitjana de 3 cops 

per setmana, el que està dins de les recomanacions.  
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- Gairebé el 80% dels estudiants esmorza cada dia abans d’anar a escola, i 

això és un fet molt positiu.  

 

 

 

 

 

 

8.3 Comparació d’una dieta equilibrada i una dieta amb Actimel, Activia o 

Danacol 

Per poder comparar econòmicament i nutritivament una dieta sana i equilibrada amb 

una dieta on s’ingereixen algun dels tres productes que es basa el meu treball, he fet 

un seguiment a quatre persones sobre la seva dieta. Cadascuna d’aquestes quatre 

persones correspon a una de les franges d’edat diferents en què vaig dividir la gent 

de la meva enquesta i cadascuna pren un producte diferent, és a dir, L.G té entre 10 

i 19 anys i consumeix Actimel, M.F té entre 20 i 39 i consumeix Activia, I.C té entre 

40 i 59 anys i consumeix Danacol, i E.F té més de 60 anys i consumeix els tres 

productes. A cada persona vaig proporcionar-li un quadernet que la Fundació Alícia 

utilitzava per enregistrar la dieta en el programa TAS, i em van apuntar que van 

menjar i beure durant una setmana.  

 

21 Gràfic on podem observar les racions d'aliments consumides correctament, les que estan en excés i les 
mancances. [Fotografia en línia] Extreta de l'estudi TAS de la Fundació Alícia del 2012 (3 de setembre de 2013) 
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(+14) 
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42) 

Fruits 

secs  
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Activia 

16 14 
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19 13 5 27 0 9 + 7 

Danacols 

18 12 
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 (
8
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16 7 5 15 4  15 + 2 

Actimels 

+ 1 

Danacol 

+ 3 

Activia 

9 10 

*El color vermell indica que els valors són inferiors als recomanats  

*El color verd indica que els valors són superiors als recomanats 

 

8.4 Conclusions de les dietes  

Com podem  observar, cap de les quatre persones té una dieta equilibrada. Cal dir 

que tot i que he sigut molt generosa contant els aliments que formaven part dins de 

cada grup (per exemple, he contat la salsa de tomàquet de la pasta com a una 

verdura, i el flam o les natilles com un làctic tot i que tenen molt sucre) no han sortit 

de cap manera equilibrades i sanes. La fruita, la verdura i les hortalisses, i els fruits 

secs són els grups d’aliments que amb menys quantitat són consumits. Els olis, la 

llet i els seus derivats (incloent Activia, Actimel i Danacol), els aliments superflus i les 

proteïnes (carn, peix, ous i llegums) són els grups d’aliments que majoritàriament es 

consumeixen millor.  



Èlia Rebolledo Alimentació funcional: ciència o ficció? 

41 

 

En la dieta de L.G podem observar  que no consumeix suficients racions setmanals 

de tots els grups alimentaris, excepte en proteïnes, en olis i en la llet i els seus 

derivats on el seu consum és l’apropiat. Hi ha un excés d’aliments superflus, 

majoritàriament de brioixeria i d’embotits. Durant la setmana avaluada, va consumir 6 

ampolles d’Actimel. Recordem que l’ingredient secret de l’Actimel era la vitamina B6 i 

que aquesta és present al blat, carn (sobretot fetge i ronyó), ous, peix, hortalisses, 

alguna fruita, fruits secs, aliments rics en llavors integrals, pans i cereals enriquits. 

L.G ingereix suficients proteïnes, però el consum de farinacis, hortalisses, fruita 

fresca i fruits secs és insuficient. Si volguéssim reemplaçar l’Actimel per aliments 

naturals, aquest serien per aquests aliments ja que també aporten B6 i són més 

econòmics. Ella ha consumit 6 Actimels, que costen aproximadament 3€. Si mengés 

unes 6 avellanes a la setmana (que li costarien uns 10 cèntims i li aportarien 0,54 mg 

de B6), espinacs (que li costarien 0,80€ aproximadament i li aportarien 0,2 mg de 

B6) i dos plàtans (que li costarien 0,30€ i li aportarien 0,64 mg de B6), i pa (que li 

aportaria 0,14 mg de B6 i costa 0,30€) en total obtindria un consum de 1,52 mg de 

B6 setmanal per un preu de 1,50€. Amb aquests petits canvis milloraria la seva dieta 

obtenint igualment B6 i seria més econòmica. Dit així sembla poca la diferència, però 

al llarg de l’any comprant només aliments naturals es gastaria 76€, i en canvi si 

comprés Actimel s’acabaria gastant 156€ aproximadament, és a dir, el doble.  

En la dieta de M.F podem observar com consumeix 10 iogurts Activia durant la 

setmana avaluada (consumeix excessivament els làctics), i té una mancança en el 

consum de farinacis, verdura, fruita fresca i fruits secs. Recordem que per lluitar 

contra el restrenyiment intestinal, els productes que hem d’ingerir són els que tenen 

major quantitat de fibra, per tant, si M.F volgués millorar la seva dieta reemplaçant 

l’Activia per productes naturals, hauria de consumir, per exemple, pa integral (que li 

costaria 0,30€ aproximadament), més racions de verdura (espinacs, pèsols, 

bledes..., que costarien aproximadament 0,80€) i de fruita (en funció de la 

temporada, unes o altres, que costarien 0,20 cèntims aproximadament). En total, 

aquests aliments li costarien 1,30€, és a dir, s’estalviaria 70 cèntims d’euro (un 

paquet d’Activia costa 2,00€) i obtindria una major quantitat de fibra. També hem de 

tenir en compte que reduiria la quantitat de làctics, que en el seu cas seria beneficiós 

perquè en pren amb excés, de manera que ell obté el doble benefici de consumir 
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adequadament làctics, estalviar i menjar més sa. Si al llarg de l’any seguís la dieta 

equilibrada que he proposat es gastaria aproximadament 67,2€, i en canvi, si seguís 

consumint Activia es gastaria 104€.  

Si analitzem la dieta de I.C podem observar com té un consum apropiat d’oli, de llet i 

derivats (ha consumit 7 ampolles de Danacol durant la setmana avaluada) i un excés 

de proteïnes i aliments superflus. En tota la resta de grups d’aliments, hi manquen 

racions. Recordem que el Danacol funciona perquè conté esterols vegetals que 

ajuden a eliminar el colesterol en excés. Si l’objectiu d’aquesta persona és 

simplement mantenir el nivell de colesterol apropiat, no hauria de prendre cap 

Danacol. En canvi, si el seu objectiu és disminuir els nivells hauria de menjar més 

racions de fruita fresca, fruits sec i verdures, ja que els aliments que contenen un 

major percentatge en esterols vegetals són la fruita, llavors, olis, llegums, verdures i 

fruits secs, i es pot afegir el Danacol com a aliment extra. Aquesta persona també 

hauria de reduir les raciones de proteïnes i d’aliments superflus ja que porten molt 

colesterol i les consumeix en excés. Posem per cas que mengés unes 6 nous (que 

poden costar 0,10 cèntims d’euro), dos pomes (el seu preu és aproximadament 

0,30€) i bledes (que costarien uns 0,70€). Tenint en compte que també reduiria les 

racions de carn, peix, ous, llegums i aliments superflus, en total ens costaria 1,10€ i 

tindríem un major increment d’esterols vegetals. Aquests petits canvis són suficients 

si el seu objectiu és mantenir els nivells de colesterol (a més hem de tenir en compte 

que li sortiria més barat). Si aquests canvis no són suficients per disminuir el 

colesterol, podem afegir de manera extranutricional un Danacol al dia, i en 

conseqüència també ens augmentaria el preu fins a 5,00€ (un paquet de sis 

ampolles de Danacol costa 3,90€ aproximadament). Si seguís les recomanacions de 

prendre aquests aliments naturals durant un any, aquesta persona és gastaria 

aproximadament 57,2€; si només consumís Danacol tal i com fa ara es gastaria 

202,8€, i si consumís els aliments naturals que he proposat jo i els complementés 

amb un Danacol es gastaria aproximadament 260€.  

En la dieta de E.F observem que és l’única persona que consumeix adequadament 

els fruits secs i per contra, li manquen les racions de proteïna (la resta de 

mancances són les mateixes que en les altres persones, és a dir, fruita fresca, 

verdura i farinacis) . E.F consumeix Actimel, Activia i Danacol en funció del dia. Si el 



Èlia Rebolledo Alimentació funcional: ciència o ficció? 

43 

 

seu objectiu no fos disminuir el colesterol, no hauria de prendre Danacol. Posem per 

cas que aquesta persona necessita un increment de B6 (que ens l’aportaria 

l’Actimel), de fibra (que ens el dóna l’Activia) i disminuir el colesterol (que ens 

ajudaria el Danacol). Aquesta persona hauria d’augmentar les racions de farinacis 

integrals (per la fibra i per la B6), les racions de fruita (per la fibra i pels esterols 

vegetals), de proteïna (per la B6), i de verdura i hortalisses (per la fibra, per la B6 i 

pels esterols vegetals). Diguem per exemple que consumeix pa integral (que li 

costaria 0,30€), dos plàtans i dos pomes (que costarien uns 0,50 cèntims d’euro), 

arròs i un tall de llom (que costaria 0,50€ aproximadament) i mongetes (que 

costarien 0,70 cèntims d’euro). En total s’hauria gastat 2,00€ només en aliments 

naturals. Si tot i així va malament de ventre i consumeix Activia, el preu s’enfila fins a 

5,00€; a més, si el nivell de colesterol no li disminueix i el té molt alt, el preu 

augmenta fins a 8,90€, i si li agrada l’Actimel i en vol prendre, el preu total sortiria per 

gairebé 11,00 euros. Dit així sembla poca la diferència, però si al llarg d’un any 

consumís només els aliments naturals proposats es gastaria 104€; si afegís a la 

seva compra un paquet d’Actimel cada setmana, es gastaria 260€ (només amb 

l’Actimel en un any es gastaria 156€); si també volgués afegir l’Activia per 

complement la seva dieta setmanal, es gastaria 360€ anuals (amb un paquet 

d’Activia setmanal durant un any es gastaria 104€), i si per últim, aquesta persona 

necessita reduir el colesterol i afegeix de manera complementària el Danacol en la 

seva dieta s’acabaria gastant 566,8€ (només amb un paquet de Danacol setmanal 

durant un any es gastaria 202,8€).   
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9. Conclusions  

Vaig voler saber l’opinió d’una professional en l’àmbit de la dieta, així que vaig 

entrevistar a la dietista Madga Rebolledo. Ella va estudiar nutrició humana i dietètica 

i treballa en una farmàcia a Sant Julià de Lòria, Andorra, on hi té la seva consulta. Fa 

aproximadament 10 anys que treballa en aquesta professió i constantment ha 

d’elaborar dietes per millorar la qualitat de vida dels seus pacients. Per veure 

l’entrevista sencera consulteu l’Apèndix, ja que tot seguit només hi ha les 

conclusions que en vaig extreure de l’entrevista i del meu treball.  

 

Els aliments funcionals creats artificialment poden ajudar a mantenir o a millorar la 

nostra salut sempre que formin part dins d’una dieta equilibrada. No són aliments 

indispensables, ja que si tenim una alimentació saludable, variada i equilibrada és 

suficient. Aquests tipus d’aliments simplement són una opció a tenir en compte 

només en certes circumstàncies, com per exemple quan es tenen malalties 

relacionades amb els sucres, amb els greixos, etc. Els avantatges de consumir 

aquest tipus de productes és que contenen un valor més elevat de nutrients, de 

manera que fan augmentar l’efecte positiu d’aquest en la salut. No podem destacar 

cap inconvenient important, ja que si estan al mercat és perquè no són perjudicials. 

Tot i així, no podem abusar-ne o prendre aquests productes sense saber l’efecte real 

que aquests fan en el nostre cos, ja que al mercat disposem d’una gran tria que ens 

pot arribar a fer confondre. L’Actimel, l’Activia i el Danacol poden anar bé en certs 

moments puntuals, però cal destacar que no han de formar part de la nostra dieta en 

el dia a dia, només són un complement. El consum d’aquests productes és degut a 

l’elevada publicitat que en fan, i així com tots els personatges de marketing que 

poden arribar a representar-los.   

 

L’Actimel és un aliment funcional aconsellat puntualment per a equilibrar la flora 

intestinal, igual que qualsevol altre iogurt, i millorar el sistema immunològic, però això 

no vol dir que sigui miraculós i que si ens el prenguem no ens refredarem en tot 

l’hivern. Amb les enquestes vaig concloure que els consumidors d’aquest producte 
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creien que l’ingredient estrella és el Lactobacillus casei i realment és la vitamina B2, 

una vitamina present en la majoria d’aliments que ingerim cada dia. L’Actimel és el 

producte més consumit de tots tres; per contra, cal recordar que és el que té una 

publicitat més enganyosa i que l’EFSA li ha rebutjat la majoria dels seus estudis. 

L’Activia és un aliment funcional aconsellat puntualment per millorar la flora intestinal 

perquè conté Lactobacillus bulgaricus i està enriquit en fibra. Aquest producte només 

ens serà d’ajuda si el completem amb una dieta equilibrada i abundant en fruita, 

verdura i llegums. En les enquestes elaborades, la gent que consumia Activia 

reconeixia que tenia una dieta desequilibrada, i en conseqüència, el seu problema 

intestinal per anar de ventre no millorava. L’EFSA encara no ha pronunciat el seu 

veredicte pel que fa a la veracitat d’aquest, i recordem que no ens podem fiar del 

veredicte de l’OPFS perquè Suïssa no forma part de la Unió Europea, i cada regió té 

els seus criteris d’avaluació. El Danacol és un aliment funcional aconsellat 

puntualment per a corregir malalties cardiovasculars com ara un lleu augment de 

colesterol o de triglicèrids en sang. Aquest és l’únic producte que l’EFSA ha verificat 

que sí que funciona: varis estudis han demostrat que els aliments que contenen 

esterols vegetals ajuden a reduir els nivells de colesterol, i el Danacol és un 

d’aquests. Malgrat això, aquests productes enriquits amb esterols vegetals només 

són recomanables per a persones que tinguin els nivells de colesterol alts i el seu 

objectiu sigui disminuir-lo. No és recomanable prendre cap d’aquests productes 

(incloent-hi el Danacol) si el nostre objectiu és mantenir el nivell de colesterol, 

perquè un excés d’esterols vegetals no és beneficiós per al nostre cos i amb la 

quantitat que ens aporten la fruita i la verdura ja n’hi ha suficient. De qualsevol 

d’aquests tres productes es desaconsella fer un consum diari, constant i deixar de 

prendre productes naturals perquè creguem que l’Activia, l’Actimel o el Danacol 

seran més efectius.  

 

Recordem que aquests aliments no curen ni prevenen per si sols, han d’anar sempre 

dins d’un context d’una dieta saludable i equilibrada. Si volem comparar un d’aquests 

productes amb el seu equivalent de marca blanca, hem de fixar-nos en la quantitat 

de nutrient que ens interessa de cadascun. Bàsicament es consumeix 

majoritàriament la marca Danone per la quantitat de publicitat que fa en tots els 

mitjans de comunicació. Els seus anuncis són atractius segons al sector de població 
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que van dirigits (dibuixos i joguines per als infants, jugadors de futbol per als homes, 

actrius famoses per a les dones...).  Els aliments naturals també disposen de les 

mateixes propietats saludables que els aliments funcionals, però en el cas d’aquests 

últims estan augmentades, de manera que destaquen per sobre del valor nutritiu 

normal de l’aliment. No oblidem que també destaquen pel seu preu de compra, ja 

que ens surt molt més cara la compra anual amb aliments funcionals que amb 

aliments naturals. La dieta mediterrània està carregada de característiques 

funcionals, el problema és que nosaltres estem perdent els hàbits d’aquesta dieta i 

m’ha quedat demostrat en les enquestes i en les quatre dietes que he avaluat durant 

una setmana, on la gent abusava d’aliments superflus i proteïnes i tenien mancances 

en fruita fresca, verdures i hortalisses i farinacis.  

 

Pel que fa a l’experiment, he verificat que els bacteris de l’Actimel i de l’Activia sí que 

arriben vius a l’intestí ja que van superar l’acidesa de l’estómac i van crear una 

colònia a la placa de Petri.  A més d’això, tot i les dificultats en fer la tinció de Gram, 

he observat al microscopi que tots els microorganismes de l’Activia i de l’Actimel són 

gram-positius perquè van quedar tenyits de blau/violeta.   
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10. Glossari 
1
 pH: mesura quantitativa de l’acidesa o de la basicitat d’una dissolució.  

2
 Àcid gras poliinsaturat: àcid gras que té més d’un doble enllaç en la seva molècula representativa. 

3
 Àcid gras monoinsaturat: àcid gras que té un enllaç doble i tota la resta simples en la seva molècula 

representativa. 

4
 Antioxidant: molècula capaç d’alentir o de prevenir l’oxidació d’una altra molècula  

5
 EFSA: l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària és el màxim organisme alimentari dins de la UE 

que detecta i els problemes i regula l’alimentació.  

6
 Lactosa: disacàrid format per una galactosa i una glucosa. Està present en la llet.  

7
 Macronutrients: grup de nutrients que es necessita en grans quantitats diàries. Ho són els glúcids, 

els lípids i les proteïnes. 

8
 Micronutrients: grup de nutrients que es necessita en petites quantitats diàries. Ho són les vitamines 

i els minerals.  

9
 Biodisponibilitat: segons els científics Shargel & Yu (1999) és la mesura del ritme i l’extensió del 

fàrmac terapèuticament actiu que assoleix la circulació i és disponible al lloc de l’acció.  

10
 Toxina: substància venenosa produïda per cèl·lules vives o per altres organismes.  

11
 Diarrea del viatger: és la malaltia més comuna que afecta als viatgers. Es caracteritza per mal de 

panxa, nàusees i inflor.   

12
 Síndrome de l’intestí irritable: malaltia digestiva crònica d’origen desconegut. 

13
 Soca: subtipus o variant genètica d’una virus o bacteri.   

14
 Endocarditis: malaltia conseqüent a la inflamació de l’endocardi.  

15
 Lobby (o grup de pressió): col·lectius que utilitzen estratègies per  influir en administracions 

públiques i governs per tal que, quan prenguin decisions, ho facin afavorint els propis interessos 

d’aquests.  

16
 Significació estadística: En estadística, es diu d’un resultat quan no és probable que hagi estat 

degut a l’atzar.  

17
 Epidemiologia: branca científica que estudia la salut dels grups humans en relació amb el seu medi.  
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 Hipovitaminosis: falta d’alguna vitamina en el cos, com en el nostre cas la B6.  

19
 Necrosis: és la mort patològica d’una o diverses cèl·lules  o d’un teixit de l’organisme. 

20
 Health claim: afirmacions que fan els fabricants sobre els seus productes per dir que aquests 

redueixen el risc de desenvolupar malalties. 

21
 Còlon: part final de l’aparell digestiu de la majoria de vertebrats que s’encarrega d’absorbir aigua i 

sals minerals de les defecacions.  

22
 José Mostaza: Doctor de l’Hospital Carlos III de Madrid i cap de diverses investigacions. 

23
 Miocardi: teixit muscular encarregat de bombejar la sang pel sistema circulatori.  

24
 Comensal: cadascuna de les persones que mengen en la mateixa taula.  

 

11. Agraïments 

Primer de tot, vull agrair l’ajuda de la meva tutora, la Mati Morales, per ajudar-me 

constantment, donar-me noves idees de com enfocar el treball i explicar-me 

conceptes nous; a l’Andreu Grau per ajudar-me a calcular la mostra de les 

enquestes i corregir-me-les perquè fossin més clares i entenedores; a la Fundació 

Alícia per recomanar-me webs d’interès per al meu treball i per proporcionar-me els 

resultats del programa TAS; a la nutricionista Magda Rebolledo per haver pogut 

entrevistar-la i haver-me donat la seva opinió sobre l’alimentació funcional; a totes 

les persones que m’han realitzat una enquesta, en especial a les quatre que em van 

fer el quadernet de seguiment de la seva dieta durant una setmana, i per últim, a la 

meva família per donar-me suport constantment, en especial a la meva germana 

perquè va ser ella qui em va donar la idea de fer aquest treball.  
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