
La publicitat  
sobre aliments 

El dia 15 de Març se celebra el día mundial 
del Consumidor. A més, València està optant 
al guardó de Ciutat Saludable.  
ACICOM volem donar suport a esta candida-
tura amb la nostra col·laboració sobre publi-
citat alimentària.  
ACICOM és una associació amb dos bran-
ques: la ciutadanía i la comunicació.  Tot i 
que moltes de les nostres iniciatives més co-
negudes són de la branca de la comunica-
ción, dins de la ciutadania som associació de 
consumidors.  
 

Etiquetes clares + informació 
- contes 

Una de les tècniques més habituals per 
publicitar un producte i fer-lo atractiu és 
desvincular el producte de l’anunci i con-
tar una història, un conte que ens faça 
sentir alguna emoció. És la técnica actual 
de molts anuncis d’aliments que intenten 
fer-te sentir familiar o saludable, o prim.  
Com a consumidors i consumidores hem 
de demanar una publicitat més informati-
va de les característiques del producte, 
especialment quan es parla d’aliments.   

Les etiquetes no han de donar lloc a con-
fussió. Molts aliments fan referència a pro-
pietats curatives (per exemple el coleste-
rol). Les etiquetes han de ser clares res-
pecte a la composició dels aliments. 
L’augment de les intoleràncies ali-
mentàries és un fet molt habitual en la so-
cietat actual i els consumidors i consumi-
dores hem d’estar informats. També han 
de ser etiquetes que deixen clares les pro-
pietats de l’aliment en una ingesta normal 
i no reflectir propietats enganyoses.  

Ens tens a la teua disposició 
en el correu electrònic:  
consum@acicom.org  
i en el telèfon 644395365 
També cada dijous de  
17:00 a 19:00 en el  
nostre local del carrer  
Portal de Valldigna 5  
de la Ciutat de València 



Cuida les dos dietes 

Com a associació de ciutadania i co-
municació no podem deixar de parlar 
de les dues dietes.  
La dieta mediática consisteix a triar de 
manera activa els productes més salu-
dables per a la nostra higiene informa-
tiva i d’entreteniment.   
La dieta alimentària consisteix a triar de 
manera activa els productes més salu-
dables per a la nostra salut física i men-
tal.  

La publicitat sobre  
bellesa i salut 

Els aliments per a la 
infància i la joventut 

Els joves hui en dia es troben en una situa-
ción d’extrema vulnerabilitat davant la 
publicitat de les empreses. A través de les 
dades gratuïtes que regalem per les fa-
moses “cookies” les empreses poden sa-
ber exactament els gustos dels joves.  
A més, a més, un fet nou els posa en una 
posición de molta debilitat ja que tenen 
pantalles individuals on els adults pràcti-
cament no intervenen com ara mòbils i 
tablets. Això fa que les empreses puguen 
tindre una relació directa amb els i les jo-
ves amb molta información per fer-los pi-
car comprant els seus productes.  
Si a això afegim la facilitat de que t’ho 
porten a casa podem caure en la com-
pra compulsiva massa fàcilment.  

És molt important parar atenció a la publi-
citat sobre aspectos tan claus com la be-
llesa a través dels aliments i les seues con-
seqüències sobre la salut. Les promeses 
publicitàries de baixar pes molt ràpid no 
són confiables. Recorda que qualsevol 
dieta per baixar de pes ha de ser supervi-
sada per un profesional. Una altra cosa és 
canviar els hàbits d’alimentació 


