
2
5

  A
gr

oc
ul

tu
ra

 4
6

dem preguntar? D’oliva segur que no. En aquells 
productes en què s’utilitza ja es veu en destacat a 
l’embolcall, encara que en porti poquet, ja que ara 
mateix representa una característica diferencial i 
positiva. De gira-sol? De blat de moro? De colza? 
Podria ser. Però un altíssim percentatge d’aquests 
greixos vegetals provenen de l’oli de soia i cada 
cop més (en tres de cada cinc) del de palma que, 
juntament amb el de coco, són els dos olis vegetals 
que contenen més quantitat de greixos saturats.

La palmera d’oli (Elaeis guineensis) és originària del 
golf de Guinea, a l’Àfrica occidental, on ha estat i 
encara és una de les fonts de lípids de la dieta dels 
habitants, a més d’emprar-se per a usos medici-
nals, per a la construcció o com a combustible. 
Però ara mateix la palmera d’oli s’està convertint 
en un dels conreus majoritaris en els països situats 
a 20º de latitud al nord i al sud de l’equador. De la 
polpa dels fruits d’aquesta planta s’extreu l’oli de 
palma, que la moderna indústria alimentària uti-
litza per a la fabricació de tot tipus de productes: 
margarines, xocolates, gelats, rebosteria, galetes o 
plats precuinats entre altres. De les ametlles dels 
fruits s’extreu l’oli de palmist, usat també en els 
aliments però sobretot a les indústries cosmètica 
i química per fabricar sabons, cremes, detergents, 
pintures o espelmes. També s’utilitzen els residus 

Sovint, al llarg del dia, mengem aliments amb 
ingredients que desconeixem. Moltes vegades, 
potser la majoria, aquesta desconeixença és degu-
da a la manca d’interès per part dels consumidors 
que, confiats que si és per menjar ha de ser bo, 
ni tant sols es plantegen fer una llegida al llistat 
imprès en algun lloc de l’embolcall del producte. 
Altres de més conscienciats sí que ho llegeixen, en 
vàries llengües si cal, i intenten desxifrar aquell 
embarbussament de paraules de les quals estem 
mínimament segurs de conèixer el significat i 
que tenen relació amb els aliments. Però també 
apareixen una munió de termes especialitzats 
intel·ligibles només per a químics i tecnòlegs de 
l’alimentació; a la resta ens toca consultar la soco-
rredora Viquipèdia i esperar que aparegui alguna 
aplicació per als telèfons intel·ligents que tradueixi 
automàticament tots aquells ingredients en con-
ceptes assequibles per als ciutadans no erudits. 
Mentrestant també podem anar demanant que 
millori la llei de l’etiquetatge...

Doncs, un d’aquests ingredients que ens poden 
semblar senzillets és el que les etiquetes citen 
com a “greix vegetal” o “oli vegetal”. Si és vege-
tal rai!, pensarem la majoria, ja que ens han dit 
que els dolents són els greixos animals perquè 
són més saturats. Però, de quin vegetal, ens po-
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Ja fa molts segles que els fruits de la palmera d’oli són emprats com a font de greix 
per les societats africanes d’on és originària. Actualment aquest arbre és conreat 
a gran escala amb un model de monocultiu intensiu per ser utilitzat tant per la 
indústria alimentària com per les de la cosmètica i la química. De fa uns anys, a 
més, s’està introduint en el controvertit món dels agrocarburants. Com molts altres 
conreus intensius, deixa darrera seu una petja de desastres mediambientals i 
conflictes socials que un segell, el d’“Oli de Palma Sostenible”, vol intentar maquillar.
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Figura 1: Aplicacions de l’oli de palma
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sòlids de les pellofes, amb els quals es fa la torta 
de premsat de palma emprada per a l’alimentació 
animal. Recentment, l’oli cru també s’utilitza per 
a la producció d’agrocombustibles. 

La indústria alimentària s’emporta la palma
En la nostra societat, on tenim a l’abast una de les 
millors fonts lipídiques com és l’oli d’oliva verge 
extra, el de palma no representa cap benefici nu-
tricional. En efecte, tot i ser d’origen vegetal, l’oli 
de palma té, com hem dit, un elevat contingut 
d’àcids grassos saturats: entre un 40 i un 48% són 
el làuric, el mirístic i sobretot el palmític, con-
siderat el més colesterolèmic perquè augmenta 
l’anomenat “colesterol dolent”, l’LDL; entre un 37 
i un 46% són àcids grassos monoinsaturats; i un 
10% són poliinsaturats. En l’oli de palmist, la pro-
porció d’àcids grassos saturats és encara major. 
Per contra, l’oli d’oliva verge conté majoritària-
ment àcid oleic, que és monoinsaturat (75,5%), i 
una petita proporció d’àcid palmític, monosatu-
rat (11,5%), i d’àcid linoleic, poliinsaturat (7,5%). 
Tenint en compte que la nostra dieta actual ja 
està sobrepassada de greixos animals, no sembla 
necessari augmentar l’aportació d’àcids grassos 
saturats “amagats” en altres aliments. 

Per altra banda, l’oli de palma cru conté una gran 
quantitat de provitamina A. Aquest argument, 
que esgrimeixen els defensors del conreu massiu 
de la palma, justifica que se’n promocioni el con-
sum en països africans on hi ha deficiències im-
portants d’aquest nutrient. Però el consum d’oli 
cru representa un ús minoritari. La major part de 
la producció se sotmet a un procés de refinament 
mitjançant el qual és decolorat i perd gairebé tot 
el seu contingut en β-carotens. També cal dir 
que la dieta mediterrània ja aporta suficients ali-
ments que contenen carotenoides: pastanagues, 
espinacs, tomates, prunes, albercocs, taronja, 
poma, raïm... A les nostres latituds, l’argument 
del dèficit vitamínic no té raó de ser.

Per què doncs l’oli de palma té tanta acceptació 
per part de la indústria alimentària, a la qual es 
destina prop d’un 70% de la seva producció to-
tal? Les respostes les trobem per una banda en 
les seves característiques fisicoquímiques i, per 
l’altra, en l’alt rendiment del cultiu, arguments 
tots dos relacionats directament amb qüestions 
econòmiques... Evidentment!

El fet que en la composició de l’oli de palma predo-
minin els àcids grassos saturats i els glicèrids sòlids 
li dóna una consistència semisòlida molt valorada 
per la indústria, ja que permet elaborar molts dels 
aliments que necessiten una certa plasticitat dels 
greixos (margarines, pastissos, pastes...) sense ne-

cessitat d’usar olis hidrogenats. De fet, l’auge de 
l’oli de palma coincideix amb el moment en què la 
indústria es veu atacada per la utilització d’aquests 
tipus de greixos que contenen els anomenats àcids 
grassos trans, encara més perjudicials que els sa-
turats. Una altra profitosa aplicació per la indús-
tria és la combinació d’oleïna de palma amb altres 
greixos per elaborar un excel·lent substitut de la 
mantega de cacau, una matèria primera amb un 
preu molt més elevat, i utilitzar-ho per elaborar xo-
colates i derivats. A més els fabricants d’aliments 
el veuen com un oli ideal per fer fregits arran de la 
seva resistència a la degradació per les altes tem-
peratures i alhora a l’oxidació, característiques 
que li donen una vida útil més llarga i en permeten 
l’emmagatzematge durant molt de temps.

A aquestes característiques pròpies de l’oli se suma 
el fet que és la planta oleaginosa amb el rendiment 
més alt, fins a deu vegades superior al de la soia. 
D’una hectàrea de palmera es poden recol·lectar 
fins a set tones de fruits, entre 8 i 14 inflorescències 
per arbre que poden arribar a pesar 25 quilos. De 
cada tona de fruits s’extreuen uns 300 quilos d’oli 
de palma i uns 75 d’oli de palmist. Això fa que sigui 
un conreu molt rendible i explica en part perquè el 
cultiu s’ha duplicat en menys de deu anys i sigui, 
ara mateix, l’oli vegetal més comercialitzat en el 
món amb un 56% del comerç global d’oleaginoses.

L’oli que no agrada als orangutans
Però hi ha més raons que expliquen el boom de la 
palmera d’oli. Les terres on es conrea són o bé ce-
dides pel govern de torn, que després rebrà “com-
pensacions” per part de les multinacionals, o bé 
simplement apropiades per les companyies des-
prés d’haver-ne expulsat la població indígena mi-
tjançant la força o el pagament d’una minsa quan-
titat de diners. Malàisia, Indonèsia, Papua Nova 
Guinea i Tailàndia, a l’Àsia; l’Equador i Colòmbia, 
a Amèrica del Sud; Nigèria, Ghana, Costa d’Ivori, 
Guinea i la República Democràtica del Congo, a 
l’Àfrica són ara per ara els grans productors mun-
dials de palmera d’oli. Però molts altres països es-
tan ampliant massivament les hectàrees dedicades 
a aquest monocultiu amb el beneplàcit dels seus 
governants, que veuen en aquest conreu una font 
d’entrada de divises que els ajudarà a eixugar el 
deute extern i, a més, donarà feina als habitants del 
país, malgrat que les condicions laborals imposa-
des per les empreses explotadores siguin poc justes 
i hagin estat denunciades en diverses ocasions per 
les organitzacions que defensen els drets humans.

01. Els fruits de la 
palmera d’oli. 01

Amb la destrucció dels boscos tropicals de torba 
s’alliberen a l’atmosfera elevades quantitats de CO2 
que han convertit Indonèsia en el tercer país produc-
tor d’emissions per darrera la Xina i els Estats Units. 
Les emissions d’aquests gasos d’efecte hivernacle 
assoleixen xifres desproporcionades a causa de la 
capacitat d’emmagatzemament de diòxid de carbo-
ni que té la selva tropical verge: cada hectàrea pot 
contenir 400 tones de CO2 que en degradar-se sob-
tadament, per exemple per la crema indiscriminada, 
s’alliberen massívament i, a més, compromet la ca-
pacitat de regeneració d’aquests ecosistemes. En 
comparació, una hectàrea de palmera d’oli només 
serà capaç de capturar 40 tones de CO2 en els seus 
vint-i-cinc anys de vida. Aquest panorama probable-
ment s’agreujarà en el futur amb l’entrada de l’oli de 
palma en el mercat dels agrocarburants, avalada per 
les subvencions i ajudes dels països europeus per a 
la seva utilització a fi de reduir les emissions de CO2.
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Les conseqüències per al medi ambient del conreu 
intensiu de la palma d’oli són devastadores. Les te-
rres on s’implanta són en moltes ocasions boscos 
tropicals que s’arrasen, s’assequen o simplement es 
cremen destruint els ecosistemes que allí existien. 
Només a Indonèsia han desaparegut 74 milions 
d’hectàrees des del 1950, l’equivalent a la meitat 
de la superfície de boscos del país. Moltes espè-
cies vegetals i animals es veuen amenaçades per 
aquest “desert verd” que s’està imposant i algunes 
d’elles estan entrant en un seriós perill d’extinció 
com els rinoceronts i els tigres de Sumatra o els ele-
fants pigmeus i els orangutans de l’illa de Borneo. 
L’abocament al medi de grans quantitats de pro-
ductes químics de síntesi per aturar les plagues se 
suma a aquestes conseqüències nefastes.

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): el 
maquillatge verd
La Taula Rodona per a l’Oli de Palma Sostenible 
(RSPO) es va crear el 2004, amb l’objectiu de fixar 
uns procediments comuns en el funcionament, 
l’execució i el control dels productors i els trans-
formadors d’aquest cultiu. El segell de què dis-
posen les empreses que compleixen amb aquests 
procediments hauria de garantir 39 criteris agru-
pats en vuit principis relacionats amb les bones 
pràctiques de cultiu, el respecte a les normatives 
i les lleis vigents a cada país, la conservació dels 
recursos naturals i de la biodiversitat o la con-

sideració responsable per als treballadors i les 
comunitats afectades.

Però a la pràctica aquests criteris són, si més no, 
ambigus. Per exemple: un d’ells diu que les noves 
plantacions que es realitzin a partir del novembre 
del 2005 no han de reemplaçar boscos primaris, 
però no diu res de la desforestació feta anterior-
ment; això significa que l’oli d’aquestes planta-
cions més antigues pot rebre el segell de “soste-
nible” encara que s’hagin establert desforestant 
boscos primaris. Un altre exemple: el certificat no 
es donarà de forma global a una empresa produc-
tora sinó que s’atorgarà a les àrees de plantació 
específiques. Així una mateixa empresa podrà 
tenir una part de les seves operacions certifica-
des segons els principis de sostenibilitat mentre 
que la resta tirarà endavant violant els mateixos 
principis. Aquesta ambigüitat la podem aplicar a 
gairebé tots els criteris exigits per la RSPO.

La composició de la taula ja indica que qui ha 
de certificar i concedir el segell són, en part, els 
propis interessats a donar continuïtat a aquest 
model productiu. A la junta directiva hi aparei-
xen noms relacionats amb empreses producto-
res (com Wilmar International, un dels gegants), 
fabricants d’articles de consum (com Unilever), 
entitats bancàries, comerciants minoristes (com 
Carrefour), però també membres d’ONG (com 
Oxfam o WWF). 
En l’actualitat composen la RSPO 484 membres:
- 88 empreses productores i 188 transformadores, 
moltes amb negocis relacionats amb els combus-
tibles com els gegants BP, Bunge, Cargill, Sygenta, 
Bayer, IOI, Wilmar Internacional o Daabon 
Organic).
- 151 fabricants d’articles de consum: d’alimen-
tació com Cadbury, Ferrero, Findus, Kellog, Lindt, 
Nestlè o Pepsico; i de neteja i cosmètica com Avon, 
Colgate-Palmolive, Henkel, Johnson&Johnson, 
L’Oréal, Unilever o Yves Rocher. També trobem 
alguna marca de productes ecològics com Ecover. 
- 27 minoristes: Carrefour, IKEA, Marks and Spencer, 
The Body Shop International o Wal-Mart Stores.
- 9 bancs i inversionistes, la majoria europeus, i 
també la Corporació Financera Internacional que 
depèn del Banc Mundial.
- 22 ONG, entre elles WWF, Wetlands Internacional, 
Sawit Watch o Oxfam Internacional, tant amb in-
teressos en la defensa del medi ambient com en 
la dels drets humans.

En realitat, tal i com ha denunciat en diverses 
ocasions Greenpeace, la RSPO no és res més que 
un “maquillatge verd” per a les grans companyies 
productores i transformadores de la palmera d’oli. 
No és possible convertir en sostenible un produc-
te obtingut de monocultius a gran escala d’arbres 
exòtics, que generen greus impactes sobre l’aigua, 
el sòl, la fauna i la flora silvestres, els boscos, els 
medis de vida i la salut humana, i que provoquen 
el desplaçament de persones i la violació dels drets 
humans. Així, segons el que denuncien moltes or-
ganitzacions, la RPSO ha estat dissenyada per fer 
una neteja de cara i per legitimar l’expansió con-
tínua de la indústria de la palmera d’oli. y

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Olga Rodríguez és nutricionista i és membre de 
l’Associació Menja Sa, de Lleida.

01. La palmera d’oli.
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