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Alimentació i Comunicació és un projecte editorial conjunt del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la
Generalitat de Catalunya i l’Observatori de la Comunicació Científica
de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF). Aquesta sèrie de publicacions en format digital pretén aportar a un públic ampli informació
rellevant i opinions d’experts sobre temes de debat social relacionats
amb l’alimentació i la comunicació.

Les xarxes socials en la comunicació alimentària, el tercer número de la
col·lecció Alimentació i Comunicació, se centra a analitzar el paper rellevant que han adquirit les xarxes socials en la transmissió d’informació sobre aliments i en la remodelació dels hàbits de consum. En aquest volum
s’aborden des del protagonisme dels anomenats influencers fins a l’ús estratègic que fan d’aquesta eina les marques comercials. Amb les seves
llums i les seves foscors, les xarxes socials són alhora una seriosa amenaça de desinformació i una possibilitat que no es pot ignorar per difondre
informació veraç i missatges útils i rigorosos a un públic ampli.

© Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC)
© Observatori de la Comunicació Científica (OCC-UPF)
© Els autors dels textos
Coordinació: Gonzalo Casino, Andreu Prados (OCC-UPF) i Glòria Cugat (DACC)
Disseny: Mariona Garcia (marionagarcia.com)
Foto de portada: iStock

2

ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ_Núm. 3

La qualitat de la informació alimentària a
les xarxes socials és responsabilitat de tots
L’èxit de participació a la jornada en línia El Paper de les Xarxes Socials en la Comunicació Alimentària,
el contingut de la qual es recull en aquesta publicació, testifica la importància que té la comunicació en
l’alimentació i l’interès que desperten les xarxes socials. Els consumidors volen informació sobre els
aliments i sobre el sector agroalimentari. A més, som conscients que aquesta informació incideix directament en la confiança dels consumidors cap als aliments i el sector, i que les xarxes socials són un
canal principal.
Segons dades de l’enquesta que va fer l’Observatori de la Comunicació Científica de la UPF per encàrrec del DACC el 2019, les xarxes socials són, juntament amb la televisió, els dos canals preferents utilitzats per la població per informar-se sobre alimentació. El 47,9% de la població utilitza les xarxes per
informar-se sobre alimentació i el 49,1%, la televisió, molt per davant d’altres mitjans i canals, com els
mitjans digitals (34,5%), la ràdio (18,2%) i la premsa impresa (15,8%). En relació amb les xarxes socials,
Facebook, Instagram i YouTube són les més utilitzades. Les dones mostren una gran preferència per
Instagram, que utilitzen el doble que els homes. Així mateix, Facebook continua sent una xarxa social
imprescindible per poder arribar a una part important de la població, encara que també cal considerar
Instagram per arribar al públic femení, i YouTube per arribar als joves, per davant de WhatsApp. Twitter continua sent rellevant per arribar als periodistes i altres mediadors de la informació.
La població no considera l’Administració en el seu conjunt com una font informativa rellevant en matèria d’alimentació, segons la citada enquesta. Per ampliar l’abast i la visibilitat de la nostra oferta informativa, resulta necessari utilitzar les xarxes socials i fer-ho de manera professional. En el DACC
som conscients d’aquesta situació i estem col·laborant amb l’Observatori de la Comunicació Científica
de la UPF per aprofundir en el binomi alimentació i comunicació. Així, en el número 2 de la sèrie Alimentació i Comunicació, dedicat als anomenats aliments “ultraprocessats”, els experts van destacar
que els professionals mediàtics o influencers, part activa en els debats de les xarxes socials sobre temes
controvertits relacionats amb l’alimentació, poden tenir un efecte amplificador de la confusió. Això
s’explica perquè alguns professionals amb impacte mediàtic prioritzen la visibilitat sobre el rigor informatiu en temes d’alimentació i salut.
D’altra banda, el to general de la conversa a les xarxes socials facilita la immediata propagació d’informació amb una qualitat que no sempre es pot contrastar. Així i tot, segons que va remarcar un expert,
els influencers en nutrició també poden tenir aspectes positius. A vegades, un professional amb molta
visibilitat a les xarxes socials pot arribar a un segment de la població jove al qual és difícil arribar per
altres canals i influir-li perquè prengui més consciència de la seva alimentació.
Tant a la jornada com en aquesta publicació hem volgut analitzar el paper de les xarxes socials en la
comunicació alimentària i obrir un debat sobre la repercussió i la influència que tenen sobre els hàbits
de compra i consum, i sobre la percepció i la confiança dels consumidors en el sector agroalimentari.
Des del DACC volem continuar avançant, i per això tenim previst posar en marxa el Canal Aliments,
que ens permetrà dirigir-nos directament a la ciutadania i, amb la col·laboració dels sectors i els experts en comunicació, oferir la informació alimentària que la societat demana.
Espero que aquesta publicació resulti interessant i profitosa per a un públic ampli; espero, a més, que
generi debat i que ens serveixi per millorar la manera de comunicar els aspectes relacionats amb l’alimentació en general, i en particular la informació que circula per les xarxes socials. L’objectiu és que,
entre tots, siguem capaços d’oferir a les persones consumidores informació clara, responsable, veraç,
basada en evidències científiques, transparent i independent. Perquè la qualitat de la informació alimentària que circula per les xarxes socials és responsabilitat de tots.

Carmel Mòdol

Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
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Professora titular de la Universitat Jaume I de Castelló

La influència de les xarxes socials
en la comunicació alimentària
L’ús de les xarxes socials continua creixent alhora que l’interès per l’alimentació i la conscienciació sobre
el consum saludable. Bona part d’aquest interès es canalitza a través de les xarxes socials, on els usuaris
participen, interactuen i comparteixen continguts i opinions, generant així nous rols i perfils que han canviat
la comunicació entre usuaris, marques i productes. El consumidor actual és un individu exigent, conscienciat
i disposat a modificar els seus hàbits de consum alimentari, per la qual cosa els anomenats influencers,
utilitzats per les marques comercials en les seves campanyes, tenen un paper rellevant.

L’escenari de les xarxes socials
Les xarxes socials constitueixen un canal de comunicació amb gran influència en l’opinió de la població.
La realitat en la qual ens trobem, resultat d’una ràpida i constant evolució tecnològica, esbossa un nou
paradigma en la comunicació pública.1 Les xarxes socials s’entenen com estructures i/o plataformes en
línia que agrupen persones amb interessos en comú,
fomentant així les relacions socials i manifestant les
seves preferències de consum d’informació, valors,
etc. Les xarxes socials representen un fenomen que
està en auge des de fa anys i que ha aconseguit canviar
la manera de comunicar-se entre usuaris, generant
nous espais que reclamen noves fórmules de comunicació.2 Aquest fenomen ha estat més pronunciat per
les conseqüències derivades de la pandèmia de la covid-19, la qual cosa ha fomentat un creixement de l’activitat, un major consum de continguts i, per tant, un
augment de la capacitat d’influència.
Ús de les xarxes socials a Espanya
Des d’un punt de vista contextual, segons l’últim Estudi Anual de Xarxes Socials realitzat per l’Institute
Advertising Bureau Spain (IAB),3 el 87% de la població espanyola tenia algun compte en alguna xarxa social. La intensitat en l’ús de les xarxes socials s’ha vist
notablement augmentada: hem passat de 55 minuts
de mitjana a una hora i 20 minuts degut, principalment, al confinament. Pel que fa a la freqüència d’ús,
WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube i Twitter
són les xarxes socials que dominen el panorama espanyol. WhatsApp i Instagram són les que més destaquen respecte a Facebook, que ha perdut quota de
minuts respecte a altres anys, encara que continua
sent la xarxa més coneguda entre la societat.
Continuant amb l’estudi, quan es computa la
quota de temps dedicada a cada xarxa, s’observa que
WhatsApp, YouTube i Instagram lideren la classificació de les xarxes més utilitzades durant el 2020
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(figura 1). Hi ha altres xarxes que han augmentat la
freqüència de visita i de participació, com és el cas
de Tik Tok i de Peoople. És de preveure que l’ús de
les xarxes socials continuarà augmentant i l’oferta
s’ampliarà amb xarxes cada vegada més específiques i segmentades segons els interessos del públic,
no tant pel perfil sociodemogràfic com per l’afinitat
d’aquests interessos.
El mòbil continua sent el principal dispositiu per
connectar-se a les xarxes (97%) pel nivell d’accessibilitat que ofereix. L’ús de la tauleta ha augmentat respecte a anys anteriors i un de cada quatre espanyols
ha utilitzat l’SmartTV per connectar-se a una xarxa
social. Per tant, s’observa un augment considerable
del consum de continguts en xarxes, però també hi ha
novetats en la manera de connectar-se: el consumidor ha començat a usar altres xarxes noves i fins i tot
altres dispositius per accedir al contingut. Pràcticament 9 de cada 10 usuaris declaren que consumeixen
vídeos a les xarxes socials. El contingut videogràfic
més consumit són els tutorials, seguit dels vídeos
d’humor i musicals.

“Hi ha un augment considerable del
consum de continguts a les xarxes, però
també hi ha novetats en la manera de
connectar-se: el consumidor ha començat
a usar altres xarxes noves i fins i tot altres
dispositius per accedir al contingut”
Quant a les principals activitats que es realitzen,
la majoria dels usuaris naveguen per les xarxes amb
la finalitat d’entretenir-se (81%), interactuar amb altres usuaris (77%) i informar-se (66%). En aquesta
mena de plataformes, l’usuari valora i confia molt
més en la informació que veu recomanada per altres
usuaris d’altres comptes que en la informació que
prové del compte oficial d’una marca.
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Figura 1. Freqüència d’ús de xarxes socials a Espanya. Font: Estudi de Xarxes Socials 2020 de IAB Spain.

Les xarxes socials en el procés de compra
Les xarxes socials constitueixen una important font
d’informació en el procés de compra: un 56% declara
que els comentaris que han llegit d’altres usuaris els
han influït en la decisió final de compra. Un 59% les
usa per investigar abans de comprar un producte i un
44% deixa comentaris sobre la compra.
Els comptes que més segueixen els usuaris de xarxes socials són els del seu entorn proper, amics i familiars (96%), seguit dels d’influencers (56%) i marques
(52%), i, finalment, els dels mitjans de comunicació
(41%) i els partits polítics (19%). Les dues xarxes on més
se segueix els influencers són Instagram i Facebook.
Les xarxes socials han potenciat nous canals de
comunicació que permeten incorporar la interactivitat dels usuaris, així com l’existència d’un feedback
entre emissor i receptor. La comunicació comercial
en xarxes ha de ser capaç de generar conversa amb
continguts interessants, situant l’usuari al centre
com a element clau en les estratègies de les marques.
Però com és el consumidor en l’actualitat i quins són
els seus interessos?

El perfil del consumidor
L’eclosió dels entorns digitals ha propiciat un canvi
en la manera com la societat es relaciona i accedeix
als continguts.4 L’usuari crea, participa, interactua i

comparteix continguts i opinions, generant amb això
nous rols i perfils que han canviat la comunicació entre usuaris, marques i productes.5

“El consumidor actual és un individu
exigent amb les marques, que està més
informat que mai i molt acostumat als
missatges publicitaris, seleccionant només
els continguts que li interessen”

Els continguts es consumeixen gairebé de manera simultània; la interacció i altres opcions de comunicació es produeixen alhora. Aprofitem qualsevol
desplaçament per buscar informació sobre productes, consultar xarxes socials, revisar i contestar correus electrònics, i tot això des de diferents pantalles.
El perfil de consumidor multipantalla és el d’una persona dinàmica i activa; és un gran consumidor digital
i un gran generador d’informació.
El concepte de temps s’ha tornat més important
en les nostres vides i busquem en la tecnologia la manera de rendibilitzar-ho. Segons el VI Estudi Anual de
ShowroomPrive i Confiança Online, el 75% dels consumidors a Espanya afirma haver comprat més en línia durant el 2020 degut, principalment, a la crisi del
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Figura 2. Activitats que els usuaris realitzen a les xarxes socials. Font: Estudi de Xarxes Socials 2020 de IAB Spain.

coronavirus, que ha potenciat l’auge de les compres
des de casa. L’usuari pretén així guanyar en seguretat
i agilitzar les compres, aspectes que prioritza en la
seva actual escala de valors.
Al seu torn, el perfil del consumidor actual es pot
descriure com el d’un individu que és més exigent
amb les marques, està més informat que mai i molt
acostumat als missatges publicitaris, seleccionant
només aquells continguts que realment li interessen.
Aquest tipus d’usuari examina en profunditat la informació prèvia a la compra (75%), un 12% es deixa
portar per les ofertes del moment, mentre que un 11%
afirma seguir recomanacions d’altres usuaris; un 45%
confia en les opinions dels altres usuaris, incrementant la confiança si llegeixen bons comentaris.6
Alimentació saludable
En relació amb les temàtiques, els consumidors espanyols estan més preocupats per assumptes com l’ecologia i la responsabilitat social de les empreses, i creix
el seu interès per l’alimentació saludable. Espanya és
el quart país del món amb una major conscienciació
sobre el consum de menjar saludable, tan sols superat pel Brasil, el Perú i Colòmbia. En l’àmbit europeu,
Espanya compta amb la xifra més alta de conscienciació (89%), per davant de Grècia (87%), França (79%)
i Àustria (78%).7 Les malalties relacionades amb els
hàbits alimentaris van en augment i això es relaciona
amb una creixent preocupació pel tipus d’aliments
que consumim.
Segons dades de l’estudi realitzat pel Baròmetre
Food d’Edenred el 2020,8 el 80% dels espanyols considera que la crisi sanitària actual del coronavirus ha
augmentat la seva conscienciació per la importància
de mantenir una dieta saludable i un 89% demanda
ofertes més saludables en els restaurants. Existeix un
canvi de les necessitats del consumidor: està més
6

preocupat per la seva imatge i per tenir un estil de
vida saludable basat, entre altres aspectes, en portar
una alimentació equilibrada i sana.

“Espanya és el quart país del món amb una
major conscienciació sobre el consum de
menjar saludable, tan sols superat pel
Brasil, el Perú i Colòmbia”
Existeix un augment de la demanda d’informació
sobre alimentació i nutrició: el consumidor té interès
per conèixer el contingut nutricional i el desglossament en xifres de la composició dels productes que
compra i consumeix. És per aquest motiu que no sols
llegeix les etiquetes dels productes, sinó que també
utilitza aplicacions, navega per cercadors, consulta
opinions d’altres usuaris en xarxes, etc. La categoria
d’alimentació en general va motivar 129 milions de
cerques a Google durant l’últim any a Espanya, distribuïdes de la manera següent: alimentació saludable
en general, amb 5,4 milions de cerques; productes per
a celíacs, amb 1,6 milions; i menjar vegà, amb 1,3 milions, segons un informe realitzat per Google Espanya
sobre alimentació saludable.9 Els continguts de greixos, sucres i calories són els tres indicadors que més
importància tenen per determinar si un producte és
o no saludable.
Segons l’estudi La informació alimentària a debat. Què demana la societat?,10 la població està molt
receptiva a la informació i disposada a aprendre sobre temes d’alimentació. La relació de l’alimentació
amb la salut és el tema que més interessa; i, en concret, els efectes que tenen els aliments sobre la salut,
seguit de les notícies falses i l’impacte ambiental de la
producció. Els fraus alimentaris, la qualitat i la fres-
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cor dels aliments són alguns dels assumptes informatius que més preocupen la societat. A més, la societat
reclama fonts d’informació veraces que generin confiança, perquè existeix una demanda clara d’informació autoritzada, referenciada i adaptada a tots els públics.
Els experts apunten que hi ha un excés d’informació que provoca una major complexitat a l’hora
d’abordar aquest tema. El motiu resideix en el fet que
els objectius són més complexos i es barregen amb
altres temes relacionats, entre altres, amb l’estètica,
o amb el canvi climàtic. A més, aquesta complexitat
conviu amb els interessos de les empreses que influeixen notablement en la mena d’informació que es
publica.
Per consegüent, observem que el consumidor actual mostra una major preocupació per temes relacionats amb la salut, com és l’alimentació. Està conscienciat i disposat a modificar hàbits de consum per tal
de millorar la seva salut. Té una concepció d’alimentació saludable basada en la simplicitat, tant dels aliments com dels mètodes de preparació, aspecte que
provoca una major cerca d’informació i seguiment de
comptes relacionats amb l’alimentació saludable.
Això propicia, al seu torn, una major influència dels
continguts informatius, especialment a través de les
xarxes socials i dels denominats influencers.11

El denominat influencer és un expert que els usuaris
identifiquen com a especialista en un determinat
tema i l’opinió del qual és considerada com a autèntica i com un referent en relació amb un tema concret.12
Els influencers poden influir en el comportament
d’altres persones quan comparteix la seva opinió o

valoració sobre algun producte, servei o marca. El
nombre de seguidors, així com la qualitat i quantitat
de continguts distribuïts en els diferents canals de
comunicació, són aspectes que configuren i afegeixen
reputació a l’influencer i fidelitzen els seus seguidors.
Els influencers no sols contribueixen a popularitzar
marques, també potencien moviments socials utilitzant les xarxes socials com a altaveu, arribant a conformar-se com un nou canal publicitari que, com tota
novetat, requereix un període d’acomodació, tant per
part de les audiències com dels professionals que gestionen aquests perfils.13
La popularitat dels influencers ha provocat que
les marques s’aproximin a ells com a mitjà per arribar
als seus públics d’interès d’una manera més efectiva.
La clau del seu èxit rau en el model comunicatiu que
presenten, basat en la prescripció per part de persones “pròximes”, les valoracions i les opinions de les
quals desperten confiança entre els seus seguidors.
La identificació del públic en veure fotografies de
persones similars usant un producte és una eina estratègica que funciona a l’hora de generar confiança
en el receptor. Potser per això i pel seu model comunicatiu, la xarxa social Instagram és la segona xarxa
més utilitzada per seguir influencers.14
Cal ressaltar que el 84% de les marques realitza
campanyes que impliquen influencers, i que el 81%
dels professionals considera que les relacions amb influencers són eficaces o molt eficaces. Instagram és la
xarxa més usada comercialment (75%), i la que més
recorre a la contractació d’influencers.15
Segons els resultats d’una recent recerca sobre la
influència de les xarxes socials en temes d’alimentació i hàbits saludables amb enquestes realitzades entre pares i adolescents,16 més de la meitat dels enquestats va afirmar que havia canviat els seus hàbits

Figura 3. Comptes de xarxes socials més seguits pels usuaris
d’aquestes plataformes de comunicació el 2020. Font: Estudi de
Xarxes Socials 2020 de IAB Spain.

Figura 4. Despesa dels espanyols en compres en línia el 2020.
Font: VI Estudi de Showroomprive i Confiança Online sobre la
confiança en les compres de moda en línia (2021).

Els ‘influencers’ a les xarxes socials
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alimentaris des que segueixen a les xarxes socials diferents influencers, especialment en la compra de
productes (en joves el 69% i en pares i mares el 60%).
L’interès dels continguts és diferent, però el que tenen en comú tots dos perfils (pares i adolescents) és
la preocupació per temes relacionats amb la salut,
com és l’alimentació. Estan conscienciats i disposats
a modificar hàbits de consum a favor d’una millora de
la seva salut.

“El 84% de les marques realitza campanyes
que impliquen influencers, i el 81% dels
professionals considera que les relacions
amb influencers són eficaces o molt eficaces”

Els influencers suposen una revolució comercial
per la capacitat de generar continguts d’interès per a
públics molt segmentats i amb estils de vida molt
afins.17 Fins al moment, hem estat testimonis d’una
acceleració en l’ús estratègic dels influencers per part
de marques comercials, però què ocorre quan aquest
contingut està relacionat amb l’alimentació i la salut?
Els influencers han de ser responsables de la mena de
continguts que publiquen, especialment, si estem
parlant d’alimentació i, per tant, de salut.

Conclusions
En l’actual escenari digital, en el qual es produeixen
canvis a gran velocitat, les relacions entre usuaris,

marques i productes impliquen noves fórmules de
comunicació i nous sistemes de control de la informació i les fonts, sobretot en els continguts relacionats amb l’alimentació i la salut i, amb especial atenció, si provenen d’influencers a les xarxes socials.
L’augment de l’interès de l’opinió pública per la
nutrició ha propiciat nous canals enfocats a continguts relacionats amb l’alimentació i salut, especialment, en la xarxa social Instagram i per mitjà dels influencers com a prescriptors de productes.
Els usuaris ja no sols compren, sinó que s’han
convertit en elements actius que formen part de les
estratègies de comunicació de les marques a internet.
Tenen un perfil actiu que forma part de la conversa,
bé intervenint amb comentaris i valoracions o bé escoltant el que uns altres recomanen. Les xarxes socials amplifiquen les opinions i, per tant, constitueixen
canals amb un gran nivell d’influència entre la població, especialment entre els més joves. Aquest nou escenari exigeix l’estudi i l’aplicació de noves rutines
professionals en l’elaboració de continguts relacionats amb l’alimentació, així com l’anàlisi contínua de
les fonts.
És necessari analitzar la informació perquè a vegades no és del tot rigorosa i és necessari conèixer qui
l’ofereix i quin és el seu nivell de professionalitat en
aquest camp per determinar el seu rigor. Mitjançant
l’aplicació de sistemes de control de continguts i de la
credibilitat de les fonts es pot aconseguir que la societat estigui millor informada i, al mateix temps, que
tingui una alimentació més saludable.
La informació sobre alimentació és un tema molt
seriós, per la qual cosa es recomana una reflexió so-

Figura 5. Per a què utilitzen les agències i les marques comercials als influencers. Font: Com explotar el potencial dels micro-influencers? (Estudi Digimind, 2019).
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Les relacions entre usuaris, marques i productes impliquen noves fórmules de comunicació. Foto: AdobeStock.

bre la responsabilitat a l’hora de publicar contingut
d’aquest tipus. El disseny de plataformes rigoroses en
les quals participin actors especialitzats ajudarà a fomentar el coneixement de les necessitats informatives de la societat, deslligant la informació dels interessos d’índole comercial. És necessari, a més, cridar
a la responsabilitat de les empreses privades i les administracions públiques perquè exerceixin un major
seguiment de les informacions de persones que actuen com a prescriptores d’aliments i que influeixen en
les conductes alimentàries de la societat actual.
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Les xarxes socials en l’estratègia de l’empresa:
una eina per donar suport als objectius de negoci
Des del naixement de les primeres xarxes socials ja fa gairebé dues dècades, aquest tipus de plataformes
no ha deixat de guanyar adeptes i usuaris. Més enllà de ser espais d’interacció i comunicació, les xarxes
socials poden contribuir als objectius de negoci de les empreses de maneres molt diverses. El present
article repassa la importància de les diferents xarxes en el mercat espanyol i aborda les diferents funcions
que poden exercir en l’estratègia de les empreses d’agroalimentació.

37 milions d’usuaris…, i creixent!
Poques persones podran negar que som una societat
cada vegada més digital. Segons dades de l’informe Digital 2021 de We Are Social, a Espanya hi ha en l’actualitat més telèfons mòbils que persones.1 Concretament, més de 54 milions de dispositius per a menys de
47 milions d’habitants. Sabem, a més, que el 91% de la
població espanyola ja és usuària d’internet. Si mirem
cap a les xarxes socials, veiem que són utilitzades per
uns 37 milions d’usuaris. És a dir, pràcticament 8 de
cada 10 ciutadans.
Estem parlant de xifres que creixen any rere any.
La quantitat d’usuaris de les xarxes socials s’ha incrementat el 2020 més d’un 27%. És a dir, vuit milions de
persones que es van incorporar en aquests canals. Sabem, a més, que no són simples espectadors perquè 9
de cada 10 enquestats declaren haver participat activament en les xarxes l’últim mes, passant-hi una mitjana de gairebé dues hores al dia.
És més, no sols són actius, sinó també usuaris de
diverses xarxes. El recent Estudi anual de xarxes socials 2021 de l’associació de comunicació, publicitat i
màrqueting digital IAB ha mostrat que els usuaris de

les xarxes usen una mitjana de fins a cinc d’aquests canals en paral·lel.2 Per tant, són moltes persones invertint molt temps.
Però això no és tot. En el context de la pandèmia,
les xarxes socials i l’entorn digital en general han consolidat el seu paper com a plataforma de venda. Així,
quasi 8 de cada 10 persones declaren haver fet compres per canals digitals en l’últim mes. Si analitzem
com impacten aquestes dades per sectors, veiem que
l’alimentació i els productes d’higiene i cura lideren
aquest tipus de transaccions i han experimentat un
creixement de fins al 40% durant l’any passat.
Aquestes xifres tenen molt sentit en el marc de
l’actual pandèmia, però no per això deixen de ser enormement significatives. Com a productors, emprenedors o empresaris, és important ser conscients que el
món digital ofereix enormes oportunitats per al negoci i és fonamental saber-les aprofitar.

Les més utilitzades
A l’hora d’analitzar quines són les xarxes més utilitzades al nostre país, trobem algunes dades divergents en
les diferents fonts consultades. No obstant això, si in-

Notorietat

Ens referim a la capacitat d’augmentar la visibilitat directa de la nostra marca, el nostre producte o la nostra empresa. Ser
visibles i ser coneguts és clau per ser rellevants.

Credibilitat

Les xarxes poden ajudar a construir la reputació de les marques i els negocis. Ens referim a explicar a la societat i als nostres
potencials consumidors qui som, quins són els nostres valors, quina és la nostra visió del món, etc.

Interacció

Les xarxes socials poden utilitzar-se també com a plataformes per interactuar amb els consumidors, ja sigui en forma de
diàleg o a través d’iniciatives que requeriren la participació activa dels usuaris en sortejos, concursos, reptes, etc.

Servei

Les plataformes digitals poden ser utilitzades com a espais per a oferir servei. Específicament, per exemple, és comú la seua
utilització com a canal d’atenció o informació al consumidor.

Trànsit

Les xarxes socials poden ser potents generadores de trànsit cap a la resta dels nostres canals digitals: web, blog, portal de
comerç electrònic, etc. Actuen així com a eines de captació i derivació d’usuaris.

Vendes

Els canals socials de les nostres marques i negocis poden també contribuir a les vendes. No sols són importants quan el
consumidor valora si li interessa o no un producte o servei, sinó també per generar una conversió real en forma d’operació, ja
sigui de manera directa o a través de promocions, publicitat, etc.

Taula 1. Funcions principals de les xarxes socials des de la perspectiva d’una estratègia de negoci.
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tentem analitzar les xifres de manera més general,
sense preocupar-nos per la posició exacta de cada xarxa en les classificacions, veiem que hi ha coincidència
respecte a les més utilitzades.
Així, WhatsApp lidera totes les estadístiques, sent
utilitzada per més de 8 de cada 10 usuaris. Facebook,
Youtube, Instagram i Twitter completen el top 5 de
popularitat, encara que la seva posició exacta en la
classificació pugui variar segons els estudis. Dins
d’aquestes xarxes que podríem anomenar “consolidades”, destaca l’evolució d’Instagram, que acumula dades positives de creixement any rere any.
Malgrat que aquestes “cares conegudes” lideren
les estadístiques, veiem noves xarxes que estan irrompent amb força en el panorama digital del nostre mercat. Parlem de plataformes com TikTok (amb públic
molt jove i contingut dinàmic i d’entreteniment) o
Twich (especialitzada en l’streaming, l’emissió en directe). A l’hora de llistar xarxes amb evolució positiva
durant l’últim any, cal destacar Pinterest que, encara
que ja porta anys al mercat, ha guanyat gairebé un milió d’usuaris el 2020.

El paper de les xarxes socials en
l’estratègia de negoci
Més enllà de les classificacions, sabem que prop de la
meitat dels usuaris declara utilitzar les xarxes socials
per buscar informació sobre marques i productes
abans de comprar. Per això cal destacar el paper que
aquestes plataformes poden desenvolupar en l’estratègia de les empreses, tant per al compliment d’objectius a curt com a llarg termini.
A la taula 1 es resumeixen algunes de les funcions
principals que, des de l’estratègia de negoci, podem assignar a les xarxes socials. Cal destacar que aquestes
funcions es refereixen tant als perfils de les empreses
o les marques com als perfils personals dels directius o
altres persones properes a l’organització.
A l’hora de definir el paper que donem a les xar-

xes socials en la nostra estratègia d’empresa, és important recordar que no es tracta de decisions inamovibles ni permanents. És a dir, són funcions que
poden evolucionar al llarg del temps i que permeten
també la seva combinació. És a dir, una determinada
xarxa pot exercir un paper en la meva estratègia corporativa a llarg termini, però tenir una funció diferent en el context d’una campanya específica, com
podria ser el llançament d’un nou producte, servei o
promoció.

Les xarxes socials com a eines
publicitàries
Quan pensem en xarxes socials és important visualitzar-les no només com a espais de comunicació sobre
els nostres negocis i serveis, sinó també com a (potents) eines publicitàries. És a dir, no es tracta tan
sols d’aparadors on podem explicar el que fem i qui
som, sinó també d’espais per connectar de manera directa amb el nostre públic objectiu.

“A l’hora de definir la nostra presència a
les xarxes, és fonamental definir la nostra
audiència, preguntar-nos a quin públic
volem arribar, a través de quins canals,
amb quins missatges, quin serà el nostre to
de veu i estil de comunicació”

Per això, a l’hora de definir la nostra presència a
les xarxes, és fonamental definir la nostra audiència,
preguntar-nos a quin públic volem arribar, també a
través de quins canals, amb quins missatges, quin
serà el nostre to de veu i estil de comunicació… En
definitiva, parlem de les preguntes que sempre ens
hem de fer a l’hora de construir una estratègia de comunicació.

Figura 1. Passos per implementar la campanya publicitària d’una empresa a les xarxes socials.
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Figura 2. Principals tendències a les xarxes socials quant a temes i formats.

“El contingut és el rei”, va dir algú fa anys. Aquesta
afirmació continua sent certa. No obstant això, també
és important saber que, perquè una estratègia de xarxes sigui efectiva i tingui èxit, no sols hem de crear un
bon contingut, sinó dotar-lo dels recursos necessaris. I
per recursos ens referim a inversió.
El potencial de les xarxes socials és molt gran,
però ho és encara més quan, a l’estratègia de contingut, se suma una estratègia d’inversió. La magnitud
d’aquesta pot adaptar-se a la realitat de cada negoci,
però és important saber que amb petites quantitats
també es pot augmentar de manera significativa
l’abast i l’èxit de les nostres accions a les xarxes socials.
De manera orientativa, a la figura 1 es detallen els
diferents passos que seria convenient fer a l’hora d’implementar aquest tipus de campanyes. Aquest circuit

hauria de convertir-se en un cercle virtuós. Un procés
permanent que s’alimenta de cada iniciativa per millorar la performance de les nostres accions, els seus resultats, el seu abast, etc.

Tendències que són tendència
Començarem aquest apartat amb una reflexió. Quan
parlem de tendències a les xarxes socials ens referim
en realitat a fenòmens que succeeixen fora de l’àmbit digital. El que veiem reflectit en les pantalles no
és més que una translació del que succeeix a la societat “real”.
A tall d’exemple, un article recent d’El Periódico
de Catalunya parlava de quatre hàbits alimentaris que
havien millorat durant l’any de pandèmia.3 La notícia
destaca que cuinem (i mengem) més a casa, que fem

Figures 3, 4, 5 i 6. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, exemples de continguts a Instagram de Xocolate CREO, Codorniu, Torrons
Vicens i Casa Tarradellas.
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Figures 7, 8 i 9. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, exemples de continguts a Instagram de la fira Mil·lenària, el compte d’Oikos.es
amb un esdeveniment del cuiner Jordi Cruz i el supermercat Ametller Origen.

més compra de proximitat i de temporada, que hi ha
hagut una reducció del consum de carn vermella i, finalment, que s’observa una racionalització dels horaris dels menjars. Com veurem a continuació, moltes
d’aquestes tendències tenen el seu equivalent a les
xarxes socials i han marcat l’activitat digital de les
marques i les empreses al llarg de l’últim any.
Diversos estudis recents han analitzat les principals tendències de les xarxes socials, tant des del punt
de vista dels continguts com dels tipus d’activacions.
Veurem a continuació algunes de les més destacades, a
partir de conclusions de dues publicacions de referència: l’estudi Epsilon Icarus Analytics 2021 d’Epsilon
Technologies4 i el Food & Beverages Category Report
de SamyRoad.5
Per simplificar l’anàlisi, a la figura 2 es mostren les
principals tendències, tant sobre temes com sobre formats. Moltes d’aquestes tendències no es presenten
soles a les xarxes socials sinó en forma combinada,
tant amb el que té a veure amb temàtiques com amb
formats. Per il·lustrar algunes d’aquestes tendències,
veurem exemples recents d’empreses del sector agroalimentari amb seu a Catalunya.

‘Momentums’
L’actualitat ens ofereix grans oportunitats de comunicació. Parlem tant de dates assenyalades que poden
ser transversals (com la Nit de Cap d’Any o el Dia Internacional de la Dona), com d’unes altres que poden
ser específiques per a un determinat sector o activitat

(p. ex., el Dia Internacional de les Famílies o el Dia Internacional del Celíac). En els exemples de les figures
3, 4, 5 i 6 s’aprecia com diferents marques i empreses
capitalitzen dates assenyalades per posar en valor el
seu producte o interactuar amb la seva comunitat. En
el cas de Xocolata CREO, l’empresa aprofita el Dia Internacional de la Dona per explicar la importància de
les dones en el naixement i la història de la seva companyia, una manera d’aprofitar aquest momentum per
comunicar un cert tipus de valors i de visió.

Continguts de valor afegit i accions amb
‘influencers’
Els continguts desenvolupats juntament amb líders
d’opinió o influencers permeten diversificar i enriquir les propostes fetes des de les xarxes socials de
marques i empreses. A les figures 7, 8 i 9 es poden
veure alguns exemples de diferents tipus d’empreses
(distribució, cooperativa, marca de gran consum) i
amb diferent context (data assenyalada, esdeveniment, campanya de llançament d’un nou format). En
alguns casos es va tractar d’accions fetes en directe
des de les mateixes xarxes socials (un altre dels formats tendència).

Contingut generat pels usuaris
Els exemples que es mostren a les figures 10 i 11 ens
permeten parlar al mateix temps de dos fenòmens.
D’una banda, el que es denomina “brand lovers”, usua-
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Figures 10 i 11. D’esquerra a dreta, exemples de continguts a Instagram sobre La Fageda i Vichy Català.

ris que segueixen i aprecien una determinada marca o
producte i que gaudeixen comentant-ho i compartint-ho a les xarxes. D’altra banda, alguna cosa que ens
porta a la segona tendència, anomenada en anglès
“user generated content”, el contingut desenvolupat
pels usuaris.
Els exemples són bastant autoexplicatius, però
val la pena esmentar que en alguns casos es tracta de
continguts publicats per pròpia iniciativa dels seguidors i que les empreses republiquen i, en uns altres,
són promoguts per la mateixa marca a través d’una
etiqueta (hashtag), com és el cas de Vichy Català.

Empatia, responsabilitat social
corporativa, solidaritat, aliances
Ja hem vist que les xarxes poden contribuir a desenvolupar i promoure la reputació i la credibilitat de les
nostres empreses i marques. En temps de crisi, això
resulta encara més rellevant. Segons l’estudi BrandZ,
actuar de manera responsable és el factor de major
influència en la reputació d’una marca (49%).6 Si s’aspira a construir una relació que perduri amb el con-

sumidor, és molt important explicar quins són els
nostres valors i la nostra visió del món, i les xarxes
poden ser un gran canal per fer-ho.
Els exemples que es mostren a les figures 12 i
13 són d’Estrella Damm i de supermercats Bonpreu
i Esclat. El compromís i la solidaritat s’expressen
de formes diferents, ja sigui com a col·laboracions,
aliances o donacions o mostrant les persones darrere de la marca o el producte. És interessant destacar també l’exemple d’Estrella Damm, ja que es
tracta d’una publicació on no apareix cap referència al producte. La marca no ens parla de cerveses
sinó de la importància de cuidar l’entorn una manera de comunicar el seu interès per la naturalesa i
la sostenibilitat.

Humor i ‘hot marketing’
L’humor és una gran eina de comunicació, també a
les xarxes socials. La broma permet un intercanvi informal i pròxim i facilita abordar d’una altra manera
molts tipus de temes. Els reis d’aquest territori són
els famosos memes, que en forma d’imatges, frases o

Figures 12 i 13. D’esquerra a dreta, exemples de contingut a Instagram d’Estrella Damm i a Twitter de Bonpreu i Esclat.
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Figures 14, 15 i 16. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, exemples de continguts amb humor a les xarxes socials de supermercats Lidl,
Vitalinea i Heurafoods.

gifs es difonen per tota mena de canals virtuals.
Aquests elements serveixen també per capitalitzar
situacions o esdeveniments que succeeixen en el món
“real” i que, aprofitats en altres canals, són els que
anomenem hot marketing (màrqueting calent).
Els exemples que es mostren a les figures 14, 15 i
16 parlen per si sols i serveixen per il·lustrar com
l’humor permet comunicar sobre temes molt rellevants per a les marques, incloent barreres de consum
cap al producte o la categoria amb les quals a vegades
es troben. Fins ací aquesta recapitulació de tendències i exemples que, sense voluntat d’exhaustivitat, aspira a servir d’il·lustració i potencial inspiració per
als qui s’enfronten al repte de comunicar des de les
xarxes socials.

Conclusions
Com hem vist, les xarxes socials són eines que permeten desenvolupar la relació entre l’empresa i el consumidor. Ofereixen una gran oportunitat per construir
la imatge de marca i la reputació i, també, per arribar a
nous clients potencials. Des d’un punt de vista estratègic, poden respondre a objectius diversos.

Per desenvolupar un pla de xarxes socials és molt
important fer-se les preguntes adequades per definir
els objectius, les audiències, els missatges, etc. És important conèixer-se com a organització i tenir clar el
que esperem de la nostra estratègia de xarxes socials.
També és important analitzar el mercat, veure què estan fent els competidors i estudiar el que la mateixa
marca ha fet fins al moment i els seus resultats. L’objectiu és implementar un cercle virtuós basat en l’anàlisi i la planificació, la implementació i l’avaluació.
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TAULA RODONA
Julio Basulto, Carmen Redondo i Nuria de Pedraza. Moderador: Isaac Salvatierra

Les xarxes socials i l’alimentació:
font d’informació o de confusió?
El paper de les xarxes socials en la comunicació alimentària i la influència que tenen sobre el consum i la
confiança dels consumidors en el sector agroalimentari van ser l’eix central d’una taula rodona celebrada en el
marc de la jornada en línia sobre aquest tema organitzada pel DACC. Moderada per Isaac Salvatierra, aleshores
cap de comunicació del DACC, la taula va comptar amb la participació de Julio Basulto, dietista-nutricionista i
influencer; Carmen Redondo, directora de relacions institucionals de la Confederació Espanyola de Cooperatives
de Consumidors i Usuaris (HISPACOOP), i Nuria de Pedraza, directora de comunicació i relacions institucionals
de l’Associació d’Empreses de Gran Consum que integra companyies de la indústria i la distribució (AECOC).

Isaac Salvatierra va obrir el debat introduint les tres
grans revolucions tecnològiques que ha viscut la comunicació social durant els últims anys: l’accés a internet de banda ampla, la tecnologia mòbil i les xarxes
socials. De totes aquestes, les xarxes socials són les
que han tingut un major impacte a l’hora de redefinir
l’entorn comunicatiu, mentre que la televisió, la
premsa i la ràdio han perdut pes com a canals informatius. Segons dades del Digital News Report 2020 de
l’Institut Reuters, els menors de 45 anys són els que
més utilitzen les xarxes socials per accedir a les notícies. D’altra banda, la gent confia més en persones
conegudes que en les grans empreses i marques, i estem davant una crisi de confiança amb els governs, els
polítics i les empreses periodístiques. A continuació,
es resumeixen les principals reflexions dels ponents
sobre les qüestions que es van plantejar.

Sobre la importància de comunicar la
ciència en una era de “fets alternatius”
Julio Basulto va introduir la seva intervenció destacant que les xarxes socials per comunicar la ciència a
polítics, altres científics i al públic cada vegada tenen
més rellevància en l’era actual dels “fets alternatius”.
Les xarxes socials tenen efectes positius com contribuir a l’educació sanitària i afavorir el creixement
d’una massa crítica contra les pseudoteràpies. Al seu

Julio Basulto:
“Les xarxes socials ben utilitzades són
eines poderoses per comunicar la ciència
en una era de fets alternatius”
torn, els científics poden utilitzar les xarxes socials per
disseminar les seues investigacions mentre segueixen
amb la seva labor acadèmica. Però encara que els científics es poden beneficiar d’aliar-se amb influencers de
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les xarxes socials per difondre importants missatges
de ciència, el poder que tenen aquestes persones amb
gran capacitat d’arribar a molta gent a través de les
xarxes socials ha d’utilitzar-se amb responsabilitat.

Julio Basulto:
“Els missatges ‘positivistes’ no semblen ser
la millor estratègia per promoure una
alimentació saludable. Les intervencions
són més efectives si van dirigides a reduir la
ingesta de productes malsans”
Les xarxes socials poden contribuir a compensar la
desinformació científica si s’utilitzen bé, segons Basulto.
Prova d’això és que una revisió sistemàtica conclou que
les xarxes socials poden influir en el canvi de comportaments saludables. Les xarxes socials poden fomentar hàbits saludables, preveure malalties i facilitar la presa de
decisions informades. D’altra banda, les xarxes socials
milloren la comunicació dels professionals sanitaris, faciliten la difusió dels seus missatges i permeten una major interacció amb altres experts.
No obstant això, les xarxes socials també tenen el
seu revers negatiu i, quan s’utilitzen malament, poden
afavorir el consum d’alcohol, el tabaquisme o l’obesitat.
Aprofitar la influència d’una estrella de rock, model o actor per modular l’interès del públic en la ciència és perillós perquè moltes vegades l’influencer es ven al millor
postor i l’enfocament dels seus missatges és “tot val”, va
explicar Basulto. No obstant això, no podem perdre de
vista que les interaccions a les xarxes socials (en forma
de “m’agrada” i retuits) no són suficients per canviar un
comportament, sinó que es requereix una visió científica
creïble d’un comunicador expert el missatge del qual sigui convincent i inspirador. Basulto va esmentar diferents situacions, com el tractament de la covid-19 amb
lleixiu, l’oncologia alternativa i els molins de vent com a
causa de càncer, en les quals les xarxes socials afavorei-
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xen la desinformació, la xarlataneria, la violació de la privacitat i la negligència. Tots són exemples en els quals les
xarxes socials es converteixen en canals que amplifiquen
els missatges anticientífics.
Per finalitzar la seva intervenció, Basulto ens va recomanar algunes accions per fomentar l’ús de les xarxes
socials com a canal de divulgació científica. L’enfocament “positivista” en els missatges no sembla ser la millor estratègia a l’hora de divulgar els missatges, sobretot
els que tenen a veure amb la promoció d’una alimentació
saludable. En aquest sentit, la recomanació de Basulto és
“no mengis millor, deixa de menjar pitjor”, perquè les intervencions dirigides al fet que la gent deixi de menjar
malament són més efectives. Altres consells de Basulto
per estar a les xarxes socials són ser generós i empàtic,
predicar amb l’exemple més que amb sermons, no sentir-se obligat a seguir unes normes concretes a l’hora de
publicar el contingut i ser un mateix, entre altres.

La influència de les xarxes socials en les
nostres decisions alimentàries
En segon lloc, Carmen Redondo va abordar el paper
que juguen les xarxes socials en les decisions alimentàries de la societat. Els continguts relacionats amb
l’alimentació són cada vegada més freqüents a les
xarxes socials. De fet, les xarxes socials del sector
agroalimentari són el quart lloc més visitat pels usuaris d’internet, per darrere dels d’oci i l’entreteniment,
esports i viatges i turisme. Com a resultat, en la seua
opinió, les xarxes socials cada vegada tenen una major influència sobre la nostra alimentació i constitu-

eixen així una font d’informació per a tots els usuaris,
sobretot en el procés de compra. Prova d’això és que
les xarxes socials es consideren un dels mitjans de comunicació de major confiança per a la gent, superant
fins i tot als mitjans tradicionals, especialment per a
les generacions més joves.

Carmen Redondo:
“Les xarxes socials cada vegada tenen
major influència sobre la nostra
alimentació i constitueixen així una font
d’informació per a tots els usuaris,
sobretot en el procés de compra”
No obstant això, cada vegada existeix una major
saturació informativa relacionada amb l’alimentació, i
el nombre d’usuaris a les xarxes socials no para d’augmentar. Segons Redondo, com més informació sobre
alimentació hi ha a les xarxes socials, més desinformats estan els usuaris. Els hàbits d’alimentació, ja siguin saludables o perjudicials, es contagien entre els
usuaris de les xarxes socials, especialment a través de
la pràctica estesa de recrear tècniques i receptes alimentàries. Al final, quan els usuaris estan exposats als
continguts relacionats amb l’alimentació, canvien la
seva conducta alimentària en funció del que mengen
les persones a les quals segueixen. El problema, segons
Redondo, és que els seguidors acaben confiant en els
influencers basant-se en la repercussió que aquests tenen en les xarxes socials i sense contrastar la seva opi-
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nió amb experts o fonts oficials. No obstant això,
aquests influencers no sempre estan qualificats ni tenen la base científica per oferir informació i consells
contrastats en alimentació saludable. La influència
negativa de les xarxes socials en el comportament alimentari és especialment notable per als adolescents,
que modifiquen la seva dieta en relació amb el que
mengen els perfils als quals segueixen i això pot augmentar el risc d’alguns trastorns.

Carmen Redondo:
“Millorar l’alimentació a través
d’intervencions que utilitzen l’abast de les
xarxes socials pot ser rellevant per a la
població infantil i adolescent”
Les xarxes socials no sempre actuen com a font
d’informació, sinó que també són una eina de màrqueting i publicitat d’aliments poc saludables, que
són els que es volen promocionar, segons Redondo.
La propagació d’aquesta mena de missatges en el mateix canal en el qual es difonen les notícies sobre una
alimentació saludable pot crear una gran confusió
entre els usuaris a l’hora de prendre les decisions alimentàries correctes i de manera contrastada. Aprofitant la influència que tenen les xarxes socials per
condicionar els hàbits alimentaris, Redondo va emfatitzar el potencial de les xarxes socials com a part
de les intervencions de salut pública per millorar
l’alimentació. En aquest sentit, va assenyalar que millorar l’alimentació a través d’intervencions que utilitzen l’abast de les xarxes socials pot ser rellevant
per a la població infantil i adolescent, que és la que
passa més temps navegant a internet.

Evolució de la comunicació alimentària
amb l’aparició de les xarxes socials
Per la seva part, Nuria de Pedraza va abordar
com ha canviat l’alimentació i la informació alimentària al llarg dels anys. El paper que juguen les xarxes
socials en la comunicació alimentària té el seu origen en la preocupació creixent de la societat per la
salut i el benestar, aspectes en els quals l’alimentació
té un paper fonamental. Per donar resposta a l’interès creixent del consumidor en l’alimentació, els
mitjans de comunicació tradicionals i les xarxes socials han augmentat la informació sobre els temes
d’alimentació, nutrició i gastronomia. Per donar suport en aquesta tendència, De Pedraza va aportar dades del 2019 segons les quals la categoria d’alimentació va suposar fins a 129 milions de cerques a Google,
situant-se per damunt de categories com la moda o
l’electrònica de consum.
L’evolució que ha tingut la comunicació alimentà18

ria també es veu reflectida en els portaveus dels missatges, va emfatitzar De Pedraza. Quan els programes
de televisió tenien el protagonisme sobre els temes
d’alimentació en l’opinió pública, les persones que divulgaven sobre alimentació eren bàsicament els periodistes i els divulgadors amb un gran component
mediàtic. Però la transformació digital ha canviat les
regles del joc i ha provocat que persones que no són de
l’àmbit del periodisme ni de la comunicació prenguin
les regnes de la conversa a internet. Per exemple, persones de l’àmbit de l’esport, la moda i els influencers de
tota mena, que no sempre tenen coneixements de nutrició, opinen i creen tendència sobre un ampli ventall
de temes com el veganisme, el dejuni intermitent, els
superaliments i les dietes detox.
D’altra banda, les xarxes socials adquireixen
cada vegada més importància a l’hora d’informar-se
sobre alimentació saludable. Segons dades d’un estudi d’AECOC sobre els hàbits dels consumidors que va
compartir De Pedraza, un 69% de les persones busca
informació sobre tendències en alimentació saludable. Al seu torn, quan els consumidors han de prendre decisions relacionades amb els seus hàbits d’alimentació es fien més del seu entorn pròxim (familiars
i amics) i de les pàgines web que dels experts com els
metges i els dietistes-nutricionistes.

Nuria de Pedraza:
“L’alimentació té una clara relació amb la
salut i és un tema pròxim a nosaltres, la
qual cosa fa que moltes persones es creguin
legitimades per donar consells”

Malgrat que la cerca d’informació alimentària no
para de créixer, segons la Federació d’Indústries
d’Alimentació i Begudes, el 30% de les notícies falses
que circulen per internet són sobre temes d’alimentació. Segons De Pedraza, la desinformació lligada al
sector alimentari s’explica en part perquè l’alimentació té una clara relació amb la salut i és un tema pròxim a nosaltres perquè mengem diverses vegades al
dia, la qual cosa fa que moltes persones es creguin legitimades a donar consells sobre alimentació. D’altra
banda, la desinformació i les notícies amb poc rigor
no paren de multiplicar-se, la qual cosa s’explica pel
seu component emocional i perquè treballen el seu
relat basat en les històries. Una altra tendència que
contribueix a la desinformació alimentària és la por a
tot el químic, en contraposició als beneficis dels aliments naturals que defensen molts influencers. Tot i
que mai abans l’alimentació ha sigut tan segura com
fins ara, tampoc s’havia dubtat tant com ara sobre la
seguretat i la innocuïtat dels aliments. Les campanyes dirigides en contra de determinats sectors com

ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ_Núm. 3

D’esquerra a dreta, Isaac Salvatierra, Lorena Corfas, Cristina González, Julio Basulto, Nuria de Pedraza i Carmen Redondo.

els lactis, la carn i el sucre se sumen a les notícies falses per contribuir a la desinformació alimentària.

Nuria de Pedraza:
“La desinformació circula ràpidament per les
xarxes i els mitjans tradicionals. Hem de
treballar per continuar democratitzant la
informació i no la confusió”

Al final de la seva intervenció, De Pedraza va
proposar algunes solucions per combatre la desinformació alimentària. Una d’aquestes implicaria la
col·laboració conjunta dels científics, les administracions i les empreses per frenar el corrent creixent de desinformació alimentària. En aquest sentit, necessitem divulgadors de l’àmbit científic que
participin activament en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Individualment, també podem frenar la desinformació desconfiant de les
notícies d’alimentació que ens arriben per WhatsApp, Facebook i Twitter i de les que no incloguin la
font d’informació.

Contrastar i sumar-se a la conversa, millor
que abandonar les xarxes
El debat va finalitzar amb un col·loqui entre tots els
ponents. S’hi va destacar que, malgrat que tenim més
accés a la informació que mai, la democratització de la
informació fa que estigui menys verificada, i això contribueix a la desinformació alimentària. L’accés a la
informació alimentària a través de les xarxes socials és
una tendència que s’ha accentuat amb el confinament
per la covid-19 i no pararà de créixer i, amb això, la propagació de les notícies falses.
De Pedraza no es va mostrar optimista davant de
la idea que les noves generacions que són nadiues digitals adquireixin la maduresa suficient per combatre
aquesta desinformació. Malgrat que les generacions
joves dominen molt la tecnologia, no han desenvolupat el pensament crític. Evolucionar cap a unes plata-

formes en línia que fomenten el debat i no busquen
només el clic, com els podcasts, Twitch i Clubhouse,
podria tindre un impacte positiu en la lluita davant
de les notícies falses.
Segons Redondo, no podem obviar l’auge de les
xarxes socials com a font d’informació sobre temes
alimentaris, però sí que hem d’incidir en la idea que
la informació sigui més fiable. Basulto va afegir que
la solució no passa perquè els científics abandonin
les xarxes socials, sinó a fer ús de les eines que aquestes ofereixen per fugir del soroll dels remitents
agressius que propaguen els missatges sense base científica. Si quan hi ha una demanda informativa un
científic no comunica, altres persones ho faran per
ell, i per això és important liderar la comunicació, va
afegir De Pedraza. Un altre motiu per fer-ho, segons
Corfas, és que la informació a les xarxes socials té
una incidència directa en el consum alimentari.
Al final, González va recalcar la importància de
contrastar i verificar qualsevol font d’informació que
ens arribi. La regulació dels influencers i la creació de
plataformes que detecten i desmenteixen les notícies falses (com Maldita Ciencia i Newtral) poden contribuir a combatre la desinformació. Basulto va enumerar sis trets que solen compartir els falsos gurus
de l’alimentació per aprendre a identificar-los i va
aportar la font per a més detalls:
• Venen suplements dietètics o bé perceben una
contraprestació econòmica en funció del volum de
venda.
• Fan declaracions desraonades o exagerades
amb l’alimentació, com ara ràpides disminucions de
pes o “curació” d’una àmplia gamma de malalties.
• Afirmen que les seves teories són aplicables a
tota classe de pacients.
• Sustenten les seves tesis en teories categòriques que solen fer al·lusió a la insulina, l’índex glucèmic, la inflamació, l’oxidació i el metabolisme.
• En els seus arguments no falten paraules o frases com ara “desintoxicació”, “sense químics”, “neteja”, “equilibri interior”, “curació vibracional” o “alimentació natural i energètica”.
• Esmenten les anomenades “teories de la conspiració”.
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