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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.

Comunicar la innovació alimentària, el quart número de la col·lecció
Alimentació i Comunicació, aborda els reptes i oportunitats que
representa la comunicació de la innovació sobre alimentació a la societat,
tant des d’un punt de vista cultural i social com des de la perspectiva de
les empreses d’alimentació, els centres de recerca i desenvolupament, les
startups i el sector de la gastronomia. La publicació recull les ponències
d’un grup d’experts d’aquests àmbits i el posterior debat sobre aquest
tema celebrat a la Universitat Pompeu Fabra el 4 de novembre de 2021.
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La comunicació de la innovació com a element
clau en la transformació del sistema alimentari
El sistema alimentari és una peça clau per avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat. Així ho
indica el context en què vivim i el seu alt grau de dinamisme, fet que requereix donar respostes compartides i sistèmiques als reptes globals que tenen un impacte directe o indirecte en la nostra vida.
L’alimentació és el nexe entre l’agricultura, la salut, el medi ambient i els consumidors. La manera com
es relacionen i es vinculen els seus agents entre si és també la manera com enfoquem el nostre futur.
Per tal de disposar d’una política alimentària de país única i compartida, construïda amb tots els
agents, des de la producció d’aliments fins als consumidors, passant per les indústries d’elaboració,
transformació i distribució fins a la venda i la restauració, s’ha elaborat el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya 2021-2026 (PEAC), una eina de caràcter interdepartamental i intersectorial que
defineix la visió, els objectius i les iniciatives prioritàries sobre el futur més immediat de l’alimentació
al nostre país i que estableix les bases del Pacte nacional per a l’alimentació de Catalunya.
En aquest marc, es constata que el sector agroalimentari és un sector vital, fort, dinàmic, innovador
i competitiu, font de riquesa i d’ocupació de qualitat. Els reptes de la societat envers el sector agroalimentari requereixen de nou coneixement i de sistemes que transformin aquest coneixement en innovacions. Per aquest motiu, és imprescindible valoritzar i enfortir el nostre sistema de recerca, innovació i transferència de coneixement, i, a la vegada, potenciar la capacitat transformadora envers el nostre
sector, que integri tant aspectes relacionats amb l’eficiència productiva com models més sostenibles,
més respectuosos amb la biodiversitat i compatibles amb la urgència climàtica. La recerca, la innovació i la transferència agroalimentàries tindran un paper fonamental en aquest procés de transformació, que d’altra banda s’haurà d’adaptar a la realitat de la nostra societat i al teixit productiu. La generació de noves tecnologies amb elevat potencial de disrupció serà en molts casos determinant, com
també ho serà generar les condicions i l’ecosistema adequats per promoure la seva adopció i difusió.
D’altra banda, la comunicació de la innovació és un element clau en la transformació del sistema.
En primer lloc, és imprescindible per comunicar al consumidor, cada vegada més informat i demandant d’aliments que donin resposta a les seves necessitats, les innovacions que impacten en la salut, la
sostenibilitat ambiental i en altres demandes socials. Aquesta comunicació també ajuda a la implantació de la cultura de la innovació dins del propi ecosistema agroalimentari i a visualitzar aquest sector econòmic com a sector capdavanter i innovador.
Amb l’objectiu d’aprofundir sobre les necessitats, els reptes i les oportunitats de la comunicació
de la innovació a la cadena agroalimentària, i en el marc d’una col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra, l’Observatori de la Comunicació Científica i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, s’ha reunit un grup d’experts en comunicació, mercadotècnia i innovació de centres de recerca, empreses i startups. Aquesta publicació recull les conclusions d’aquest debat sobre els
valors i els missatges prioritaris que ha de contenir aquesta comunicació, i sobre el públic objectiu, els
canals, les claus i l’estratègia de la comunicació de la innovació alimentària.
Joan Gòdia Tresánchez
Director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya

JUANJO CÁCERES NEVOT
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Comunicar la innovació en alimentació: reptes i
oportunitats des d’una perspectiva social i cultural
Reduir el desconeixement i la incomprensió mútua entre els consumidors i la indústria és el repte que tenim
per davant en matèria de comunicació, sosté l’autor d’aquest article, mentre que promoure productes
que satisfacin millor les molt variades expectatives que els consumidors posen en els aliments és la gran
oportunitat que ha alimentat l’èxit de la indústria agroalimentària al llarg del temps.
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La comunicació de la innovació en la producció alimentària, i més concretament sobre les tecnologies
utilitzades en els aliments o sobre els nous productes
que es deriven de la innovació, ha estat objecte de molta discussió i anàlisi, donades les controvèrsies esdevingudes en les últimes dècades. El cas més clar l’ofereix la biotecnologia aplicada a l’alimentació, donats
els posicionaments de rebuig que es van manifestar fa
aproximadament un quart de segle cap als denominats
aliments transgènics1, i que al llarg del temps han incidit tant en la seva reglamentació com en els processos
d’autorització de noves varietats de plantes de cultiu
modificades genèticament.
Aquesta inquietud no s’ha esvaït del tot, si bé el
pas del temps ha evidenciat que moltes altres noves
tecnologies que s’han anat generalitzant en la cadena
productiva han passat bastant desapercebudes i amb
total absència de debats públics. Ni tan sols les aplicacions nanotecnològiques, cada vegada més presents,
que una dècada enrere podíem témer que heretessin
algunes de les inquietuds que la biotecnologia suscitava, han donat lloc a cap episodi de controvèrsia en el
nostre entorn cultural.

Per regla general, la població es mostra bastant
indiferent, amb algunes excepcions, a la forma de producció dels aliments, al contrari del que ocorre amb
els efectes que suscita el seu consum. Els procediments utilitzats per la indústria agroalimentària solen ser desconeguts excepte per experts i per aquells
que exerceixen el seu treball en el sector2, i pot produir elevades dosis d’incomprensió mútua. D’una
banda, perquè facilita que entre els consumidors es
generalitzin creences que es corresponen poc amb la
realitat. D’altra banda, perquè propicia que els professionals de la indústria acabin interpretant de forma
equivocada tant actituds i comportaments de consum, com el que la gent espera obtenir dels aliments
que té al seu abast.

Concepcions sobre la percepció de la innovació
Això ens obliga a rebutjar algunes concepcions errònies respecte a com a vegades creiem que el conjunt de
la societat percep la innovació: tant aquelles que pressuposen que la innovació en alimentació suscita, en
general, el rebuig dels consumidors, de les quals es poden desprendre a vegades reticències per part de les
empreses en l’aposta per la innovació, com les que suposen que les millores que s’incorporen als productes
a través de la innovació són una font segura d’èxit, que
millora el seu valor afegit i la seva rendibilitat. Cap de
les dues és correcta perquè, en realitat, les innovacions en alimentació no són percebudes de manera negativa o positiva en si mateixes: tot depèn, en gran manera, del tipus d’innovació de la qual estiguem parlant
i del conjunt d’avantatges i desavantatges que s’atribueixi a aquests nous productes o a les tecnologies utilitzades per aconseguir-los.

Reduir aquesta incomprensió mútua és el repte
que tenim per davant i promoure productes que satisfacin millor les molt variades expectatives que els
consumidors posen en els aliments és la gran oportunitat que ha alimentat l’èxit de la indústria agroalimentària al llarg del temps. Però aquest mateix pas
del temps ens ha transmès alguns ensenyaments que
hem de tenir en compte. El primer i més important:
que la indiferència generalitzada de la població cap a
com es produeixen els aliments no impedeix que existeixi una part que, encara que acabi sent minoritària,
pot posicionar-se més fàcilment contra una innovació, en ser més sensible als missatges que adverteixen
de riscos i perills, que als quals adverteixen de beneficis. Per tant, per regla general, no resulta especialment recomanable posar l’èmfasi comunicatiu en les
innovacions, sobretot quan aquestes posen en qüestió
una característica sensible del producte, per abstracta

Les innovacions en alimentació no són
percebudes de manera negativa o positiva en
si mateixes: tot depèn, en gran manera, del
tipus d’innovació i del conjunt d’avantatges i
desavantatges que se’ls atribueixin
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que resulti (com el controvertit atribut de “natural”),
tret que sigui per emfatitzar uns beneficis clars i identificables.
Evolució de la sensibilitat alimentària
Una segona qüestió rellevant és que la societat va modificant la seva sensibilitat alimentària amb el pas del
temps, motiu pel qual cal observar a cada moment
quins factors estan cobrant més força i quins estan
perdent importància. En un estudi recent, vam poder
constatar que existeixen factors de rebuig que afecten
a tot allò que es consideri producte “ultraprocessat” i
que tenen a veure amb dos eixos clau de les representacions sobre els aliments: la salut i el control de pes
(pel seu contingut en sucres, en greixos, etc.). Constatem també que els materials utilitzats en la venda
d’aliments incideixen amb més força que abans en la
percepció del producte. I no solament per les greus
externalitats ambientals que produeixen, per exemple, els residus de plàstic, sinó també per les molèsties
que suscita la creixent manipulació i emmagatzematge de residus a la llar. Igualment s’aprecia amb claredat un rebuig creixent al consum de productes d’origen animal, que va molt lligat a noves sensibilitats cap
al benestar animal, també a controvèrsies en mitjans i
xarxes sobre el maltractament animal en granges, a la
difusió dels consensos científics sobre l’impacte negatiu sobre la salut del consum de carn vermella i processada i també a la dimensió ambiental.
Considerant aquests últims exemples, és més evident com es pot treure un millor partit de la comunicació sobre innovació alimentària. Si innovem en formes de producció o productes millorant-los en
algunes de les dimensions esmentades i podem expo-

sar avantatges clars i significatius respecte a una situació prèvia, la comunicació pot resultar molt beneficiosa. Ara bé, si aquesta premissa no es compleix, fer-ho
pot generar indiferència o, fins i tot, pot suscitar-se un
debat clarament advers, que faci que es posi en qüestió aquest benefici.
Finalment, cal recordar que es corrin o no riscos,
la necessitat de comunicar sobre unes certes innovacions resulta del tot inevitable, perquè suposen transformacions massa importants en la nostra manera d’alimentar-nos i s’identificaran precisament per això.
Serien exemples pertinents d’això la introducció en el
nostre entorn cultural de productes fets a base d’insectes o el consum de productes obtinguts mitjançant
agricultura cel·lular. Fer disminuir la percepció d’incertesa que productes amb aquesta evident dimensió
nova poden generar, és també un repte, i superar-lo
passa en part per posar l’èmfasi en dimensions del producte que es focalitzin més en els nous beneficis i en les
“continuïtats”, que en el canvi. Però també passa, segurament, per processos comunicatius més complexos,
que no poden ser desenvolupats solament per la indústria agroalimentària, sinó als quals han de contribuir
també diferents actors que reforcin els mecanismes de
confiança, garantint la seva idoneïtat, la seva seguretat
o fins i tot autenticitat.
REFERÈNCIES
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EDUARDO COTILLAS
Director d’I+D+i de la Federació Espanyola d’Indústries de l’Alimentació i Begudes (FIAB)

La comunicació de la innovació a les empreses
agroalimentàries
Hi ha dos aspectes rellevants que reforcen el caràcter vital de la comunicació de la innovació empresarial en
el sector agroalimentari: d’una banda, les xarxes socials, generalment professionalitzades en les empreses
innovadores; i, d’altra banda, la necessitat de comunicar els resultats dels projectes d’I+D+i, un àmbit en el
qual les empreses solen anar de la mà amb altres actors de l’ecosistema de la innovació.

La indústria alimentària ha estat i continua sent motor de l’economia a Espanya i Europa, amb una aposta
per la innovació per continuar adaptant-se a les necessitats dels consumidors, amb productes segurs, sostenibles i sempre de qualitat. En aquest sentit, es desenvolupen nombroses iniciatives i projectes d’I+D+i,
tant de producte com de procés per part del nostre
teixit empresarial. Actualment, es van consolidant en
el nostre sector models d’innovació ja coneguts com a
plataformes tecnològiques, clústers, associacions, etc.,
que participen en l’ecosistema empresarial del sector
alimentari i faciliten l’anomenada open innovation i les
seves startups associades d’una manera decidida. Per
descomptat, no ens podem oblidar dels grans centres
de recerca, les universitats i els centres tecnològics
que tenim al nostre entorn.
La FIAB, que ostenta la presidència i la secretaria
general de Food for Life-Spain, treballa amb empreses,
centres de recerca públics i privats, universitats i altres membres de la cadena de valor, inclosa l’Administració pública, per desenvolupar projectes de recerca,
desenvolupament i innovació que responguin a les necessitats de la indústria d’aliments i begudes i dels consumidors. Posant el focus en les iniciatives empresarials, s’ha de destacar que les empreses pràcticament
mai aborden projectes de manera exclusiva, recolzantse de manera molt rellevant en la resta dels actors del
sistema de l’I+D+i. Això ha estat així durant els últims
20 anys i la tendència actual sembla que continuarà
d’aquesta manera.
Adaptació a les necessitats socials
A més, les empreses agroalimentàries que tenen implementats plans d’innovació han treballat activament
observant el consumidor i les necessitats que el mercat
ha anat mostrant. A la indústria alimentària, per poder
adaptar-se a les necessitats de la societat –amb una població mundial en continu creixement– és fonamental
augmentar l’eficiència dels processos i l’aprofitament
dels recursos. Aquests són dos dels seus grans reptes.
Per a això, és necessari l’ús de les últimes tecnologies,
com són les que comprenen la transformació digital i
6

la transició sostenible de les empreses. En particular,
la digitalització de les empreses actualment es considera com un procés necessari. Això no significa que
totes les empreses hagin d’implementar tecnologies
com poden ser la intel·ligència artificial, el big data o el
machine learning, sinó que siguin conscients de la seva
existència i de la seva utilitat en ser aplicades als processos i productes de les indústries de l’alimentació i
les begudes.
Parlant de tendències
En els propers anys, probablement molts projectes
d’innovació que duu a terme el sector es focalitzaran a
continuar gaudint dels aliments i begudes a casa. Amb
aquest objectiu, aspectes com l’embalatge intel·ligent o
l’augment i condicionament de la vida útil dels productes hauran de ser tinguts molt en compte per les empreses del sector per mantenir la seva quota de mercat. En
el canal HORECA (acrònim d’HOtels, REstaurants i
CAtering), novament les tecnologies digitals es veuran
beneficiades a fi de mantenir una oferta variada, àgil i
segura, independentment del segment en què es trobi.

La gran oferta de seminaris, jornades i
esdeveniments digitals durant el 2020,
així com les grans i ràpides iniciatives
presencials més recents, posen de
manifest el caràcter estratègic del sector

A més, s’ha de remarcar que la indústria de l’alimentació i les begudes ha vist reforçat el seu paper
estratègic durant la pandèmia de la covid-19, per la
qual cosa la confiança al llarg de la cadena s’ha enfortit, dotant el sector d’estabilitat per començar a posicionar la nostra oferta amb major valor, abast i fins i
tot varietat de productes. Així, s’ha pogut veure com
s’han reforçat els diversos canals de distribució, facilitats per la digitalització i l’impuls del comerç electrònic, i que han demostrat ser eficaços durant el confi-
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nament viscut mesos enrere. En relació amb el
reforçament del caràcter estratègic del sector, tant els
productors com els transformadors han sofert el tancament de l’hostaleria, la paralització del turisme i les
dificultats en les exportacions, per la qual cosa tota la
cadena de valor agroalimentària ha assumit canvis en
els protocols laborals i això implica uns costos i una
reorganització sobretot en termes de logística.
D’altra banda, l’estructura empresarial d’innovació s’ha mantingut de manera heroica durant la pandèmia, i la comunicació associada, evidentment en línia, ha estat molt destacable durant el període més
dur d’aquesta. Des de la gran oferta de seminaris, jornades i esdeveniments, sempre digitals, durant el
2020, fins a les grans i ràpides iniciatives presencials
molt recents, posen de manifest el caràcter estratègic
del sector. Un clar exemple d’aquestes iniciatives, certament, pot ser la jornada Alibetopias, celebrada el 26
d’octubre de 2021, que ha comptat amb una gran majoria d’empreses devant d’altres actors de l’ecosistema
d’innovació, així com una gran presència de públic ansiós per reprendre el networking presencial, una cosa
vital per al coneixement personal dels professionals
de la innovació.
Difusió dels resultats de projectes d’I+D+i
Sens dubte, hi ha dos aspectes rellevants que reforcen el caràcter vital de la comunicació de la innovació
empresarial en el sector: les xarxes socials i la necessitat de comunicar els resultats dels diferents projectes. Pel que fa a les xarxes socials, les empreses que
aposten per la innovació ja disposen de professionals
de la comunicació que són conscients del vocabulari
tècnic i científic, i també del negoci a escala sectorial.

D’altra banda, en la immensa majoria de les convocatòries de grans projectes d’I+D+i en el sector, es considera la comunicació dels resultats dels projectes
com una condició per al seu finançament. Aquests
projectes es duen a terme de manera individual o en
consorci, acompanyats o no d’altres agents de l’entorn de la innovació, com centres de recerca i universitats. Així mateix, el marc finançador públic en els
últims anys demanda als sectors les seves prioritats
per poder alinear polítiques públiques i iniciatives
privades, sent un exemple d’això l’existència de les
agendes estratègiques de les plataformes tecnològiques en l’ambit europeu.

Les empreses que aposten per la
innovació disposen de professionals de la
comunicació que coneixen el vocabulari
tècnic i el negoci a escala sectorial

Projecció internacional
Finalment, però no menys important, la projecció internacional del nostre teixit empresarial en matèria
d’I+D+i és vital. Els mercats exteriors abans de la
pandèmia suposaven aproximadament un terç de la
seva xifra de negoci. Actualment, en entorns incerts,
un model d’innovació com el que proposa Food for Life-Spain és extrapolable a altres països, com els de
Llatinoamèrica o el Nord d’Àfrica, bevent sempre de
fonts avançades com poden ser els models no condicionats pel finançament públic, bàsicament anglosaxons.
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ÀNGELS CODINA RELAT
Cap de Comunicació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Reptes i oportunitats per comunicar la innovació
alimentària des d’un centre públic de recerca
La falta de cultura de la societat sobre la ciència i la tecnologia alimentàries es deu, en part, al relatiu
desinterès dels mitjans, segons l’autora d’aquest article. Per això, per comunicar la innovació des d’un
centre públic, és important fer divulgació i difondre informació sobre innovacions disruptives, curioses, que
comporten un canvi de paradigma i/o que aporten solucions als reptes mediambientals.

Començaré aquest article per on qualsevol guru de
l’storytelling em diria que no l’hauria de començar si
el que pretenc és que tingui ganxo i capti l’atenció del
lector: amb una presentació del centre on treballo.
Justificaria la meva decisió dient-li, primer, que és
poc conegut per la ciutadania, i que de vegades va bé
situar el lector abans d’entrar en matèria; segon, que
aquesta informació de context és fonamental per entendre alguns dels reptes i les oportunitats a què ens
enfrontem a l’hora de comunicar.
Dit això, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) és un centre de recerca públic
creat el 1985 i adscrit al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Comptem
amb 10 centres propis, 8 finques experimentals i 2
centres consorciats repartits per tot el territori català. Els nostres àmbits d’actuació són l’agricultura, la
ramaderia, la pesca i l’aqüicultura, la indústria agroalimentària i el medi natural, i treballem perquè el
nostre sistema agroalimentari sigui més sostenible i
segur. Hi treballem unes 850 persones, de les quals
unes 250-300 són personal investigador; en Comunicació, som tres: una cap, que sóc jo, i dos tècnics. El
pressupost de l’IRTA, de gairebé 50 milions d’euros,
es nodreix en una tercera part de la Generalitat; en
una altra tercera part, de projectes competitius i, finalment, en una altra tercera part, de contractes i
serveis amb empreses.
Apropament a la societat
Per la nostra vinculació amb el DACC i perquè ens esforcem molt a transferir el coneixement que generem
—com a mostra, el 2020 vam organitzar i participar en
l’organització de més de 600 activitats tècniques, amb
més de 50.000 assistents— és molt conegut entre el
sector agroalimentari, però poc entre la societat. Des
que vaig incorporar-me a la institució el juliol del
2019, vaig assumir el repte d’apropar-nos-hi. Era un
encàrrec de la Direcció que, arran de la creació del
DACC i en el context de l’emergència climàtica, ha adquirit una dimensió més estratègica. La raó és senzilla: per tradició, el sector productiu s’ha vist com una
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antítesi de l’ambientalista; ara el nostre repte és contribuir a canviar aquest relat i explicar a la ciutadania
que la recerca i la innovació agroalimentàries són crucials per fer front als reptes d’un futur no gaire llunyà:
produir aliments de forma més eficient, i sempre que
es pugui sota el paradigma de la bioeconomia; mitigar
el canvi climàtic i adaptar-s’hi, i satisfer la demanda
d’aliments segurs i sostenibles d’una població mundial que el 2050 serà de 10.000 milions de persones.

El nostre repte és explicar a la ciutadania
que la recerca i la innovació
agroalimentàries són crucials per
afrontar els reptes d’un futur pròxim

Els mitjans per fer-ho són modestos i, per ara, on
hem incidit més ha estat en l’enfocament de les notes
de premsa. Abans s’adreçaven a mitjans molt especialitzats perquè l’objectiu era crear oportunitats de
negoci amb les empreses. Per això, la majoria dels títols de les notes eren extremadament tècnics i difícilment digeribles i atractius per a un redactor d’un mitjà generalista. Per il·lustrar-ho, ofereixo un parell de
titulars d’aquestes notes de premsa: “Suplementar
amb triptòfan disminueix l’impacte immunosupressor de l’estrès associat al maneig en els peixos”, o
“L’IRTA ha incrementat a cinc el nombre de nuclis de
selecció cunícola a la Península”.
La meva aposta ha consistit a rebaixar el nivell
tècnic de les notes i a triar les temàtiques i l’enfocament perquè siguin entenedors i cridin l’atenció del
periodista, a partir d’uns criteris que esmentaré més
endavant. També cuidem molt la relació amb els periodistes dels mitjans generalistes: els venem temes
en exclusiva, atenem les seves peticions amb tanta
agilitat com podem i procurem facilitar-los la feina
tant com puguem perquè en pròximes ocasions ens
vinguin a buscar. A més, treballem per alimentar les
nostres xarxes socials de continguts divulgatius, hem
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definit una estratègia per a les nostres xarxes i treballem en un calendari editorial. Per altra banda, treballem per estar més presents en les activitats de divulgació científica. No només proporcionen “capital
emocional” al personal investigador implicat, en paraules d’una cap de programa, sinó que apropen la
nostra recerca a la ciutadania –i és el nostre deure ferho, com a centre públic–. També són una oportunitat
perquè el personal investigador adquireixi unes habilitats comunicatives: cada cop es valoren més en les
convocatòries competitives de projectes i ens situen a
l’ecosistema d’altres centres de recerca catalans.
Fàcil de dir, no tant de fer
Sobre el paper, el que dic sembla ben fàcil, però a la
realitat no ho és tant. Per començar, ens trobem davant d’un gran desconeixement per part de la ciutadania del que hi ha darrere d’allò que mengem. O bé es té
una idea romàntica de com es produeixen els aliments, o bé el sector agroalimentari és el dimoni perquè el guia l’esperit capitalista més salvatge: es carrega l’entorn, maltracta els animals i produeix aliments
de qualitat dubtosa (són falsos mites clàssics com que
la llet conté pus, o que a la carn de pollastre se li injecta aigua perquè pesi més). Tampoc som conscients de
la ciència que hi ha darrere d’una poma, d’un gra d’arròs o d’un quilo de carn.
Potser en això hi té a veure la falta d’una cultura
científica al voltant dels aliments incentivada, entre
d’altres motius, per la falta d’interès dels mitjans de
comunicació, on les notícies sobre biomedicina o salut pública en monopolitzen les seccions de ciència.
Paral·lelament a aquesta desinformació (o potser a
causa d’aquesta desinformació) a la nostra societat
han arrelat tendències i discursos que no discutiré
ara si són vàlids o no, però que no entenen de matisos;
em vénen a la ment, com a exemple, els moviments
animalistes i antitransgènics, o la dieta vegetariana.
Si amb aquests reptes no en tinguéssim prou,
anem a veure aquells als quals ens enfrontem com a
institució. Els puc resumir en els següents: 1) abracem tants temes, que és difícil definir uns missatges i
una estratègia de marca; 2) som un equip petit, i no
sempre podem arribar a tot arreu i tan bé com voldríem; 3) el fet d’estar dispersos pel territori ens dificulta establir una relació propera amb els investigadors
i tenir informació de primera mà sobre les seves recerques i innovacions; 4) el personal de l’IRTA té
poca experiència en comunicació, i això fa que no
sempre saben com adreçar-se a un periodista o, simplement, que no vulguin sortir a la palestra comunicativa per por que el seu discurs es tergiversi o per si
molesta a algú i generen alguna crisi. A més, 5) a diferència d’altres institucions, no disposem de cap investigador estrella que ja vengui per si sol. Per acabar, 6) el fet d’estar adscrits a l’Administració i tenir
contractes amb empreses fa que, en ocasions, alguns

continguts hagin d’estar alineats amb les seves estratègies comunicatives.
Davant aquest panorama, què fem?
Essent l’equip de comunicació tan petit, és clau que
aquest sigui sòlid. Per a mi, això vol dir que les persones
que el conformin tinguin, per una banda, una base científica que els permeti entendre uns coneixements sovint molt tècnics i eixuts i, per una altra, un bon ull periodístic per convertir-los en un contingut entenedor i
“sexi”. També és fonamental que siguin polivalents, és
a dir, han de ser capaces de fer feines tan diverses com
redactar un fil de Twitter o una nota de premsa, pensar
el guió d’un vídeo o concebre una activitat de divulgació científica.
Des del punt de vista de les notes de premsa, si bé
abans es posava el focus en la innovació en si, ara el
posem en la solució, en el problema a què dóna resposta i en el perquè pot ser rellevant per a la societat.
En aquest sentit, la crisi climàtica és una oportunitat
per a nosaltres, perquè ha posat en el focus mediàtic
els temes ambientals i una part important de la nostra recerca està adreçada a fer més sostenibles els sistemes agroalimentaris.

La crisi climàtica és una oportunitat
perquè ha posat el focus mediàtic en els
temes ambientals i una part important de
la nostra recerca està dirigida a fer més
sostenibles els sistemes agroalimentaris

A l’hora d’embastar una nota de premsa, també tenim en compte els criteris que segueixen els periodistes per triar un tema. En la meva tesina de màster
(2016, inèdita) vaig fer un estudi qualitatiu a partir
d’entrevistes a periodistes científics catalans; em van
dir que els criteris que seguien per triar un tema o un
altre eren, per ordre d’importància: que sigui un tema
rellevant per al dia a dia de les persones, que comporti
un canvi de paradigma, la proximitat geogràfica, que al
darrere hi hagi una història humana i la novetat.
Aquests són els criteris que tinc en la meva brúixola, i és per això que al meu equip procurem comunicar
sobre innovacions disruptives, curioses, que comporten un canvi de paradigma i/o que aporten solucions
als reptes de la nostra societat en el context de l’emergència climàtica. Vull acabar aquest article posant-ne
alguns exemples, en contrast amb els titulars de les
notes de premsa que he citat al principi: “Com alimentar 10.000 milions de persones amb una dieta rica en
microalgues”, “Salicòrnia i enciams cultivats en tancs
amb peixos, un model de bioeconomia circular” o
“Carn cultivada o d’origen vegetal, ¿el futur d’una alimentació més ètica i sostenible?”.
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Fundadora del TechFood Magazine i coach d’innovació i food tech

De la proposta de valor al titular: sis claus
per comunicar innovació a les “startups”
Les nombroses startups que estan apareixent en l’ecosistema de la innovació alimentària tenen, segons l’autora
d’aquest article, l’oportunitat de captar l’atenció per la novetat de les seves propostes, la seva simpatia o fins i
tot gosadia, però també el repte de fer-ho de manera efectiva i honesta. Per aconseguir-ho, en un entorn en el
qual la lluita per la quota d’atenció és cada vegada més dura, proposa sis claus comunicatives.

Al llarg de l’última dècada, hem vist com una part important de les innovacions més disruptives o amb major impacte en el mercat i en la mateixa societat estan
venint de startups. També a la indústria de l’alimentació. Recordem els iogurts de Chobani, els gelats d’Halo
Top o les hamburgueses de proteïna vegetal d’Impossible Foods, Beyond Burger i, més prop de nosaltres,
Heura, que han aconseguit fer-se un lloc significatiu
als lineals, a la ment dels consumidors i, com a conseqüència, a les quotes de mercat. El boom de la indústria
Food Tech ha impulsat l’aparició de multitud de startups que busquen seguir aquesta estela, i també un major interès per part dels mitjans. Es tracta d’organitzacions molt petites en els seus orígens, que compten
entre els seus avantatges amb l’agilitat i l’entusiasme, i,
entre els seus inconvenients, amb la limitació de recursos i, a vegades, d’experiència, especialment en les
seves etapes més inicials.
Des del punt de vista de la comunicació, tenen
l’oportunitat de captar l’atenció per la novetat de les
seves propostes, la seva simpatia o fins i tot gosadia,
però també el repte de fer-ho de manera efectiva i honesta, en un entorn en el qual la lluita per la quota
d’atenció és cada vegada més dura. I això s’aplica en
els dos moments clau de la comunicació d’una startup:
en les exposicions davant inversors o audiències professionals i en les seves relacions amb els mitjans de
comunicació.
Al llarg de la meva experiència al capdavant de departaments de comunicació, dirigint una publicació
especialitzada en innovació en alimentació i pel meu
treball com a mentora i coach de startups, he pogut
identificar algunes claus que poden ajudar a les startups a abordar la seva comunicació.
1. Una definició clara de la proposta de valor,
amb tots els seus components (no limitada a la descripció del producte)1, aterrada de manera concisa en
una bona fórmula de posicionament. Aquesta inclou
conceptes com el segment de client, la categoria, el
factor diferencial, el benefici últim, fins i tot el to, i és la
base de qualsevol estratègia de comunicació eficient.
No per semblar obvi resulta senzill sobre paper. He
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pogut comprovar-ho amb més de 40 startups de l’acceleradora del Basque Culinary Center, Culinary Action!
amb les quals he treballat en això. I puc assegurar que
l’esforç val la pena.
2. Donar suficient importància a descriure la
necessitat o el problema. Actualment sorgeixen fons
especialitzats en food tech amb coneixement en el sector. No obstant això, les categories i possibilitats d’innovació en cadascun dels segments de la cadena de
valor són infinits, i no sempre evidents, fins i tot per
als inversors o mitjans especialitzats. Però el que sí
que saben és que el segon motiu pel qual les startups
fracassen (35%) és perquè el seu producte no resol
una necessitat real del mercat2. Així que, és fonamental dedicar atenció a mostrar als nostres interlocutors
que la necessitat o problema que hem identificat existeix de veritat i que val la pena dedicar-li el seu capital
o l’espai als seus mitjans. I fer-ho amb honestedat i
una certa profunditat, més enllà d’algunes dades que
s’ajusten específicament al que el nostre producte fa.
I, com diu Dave Bailey3, fer-ho amb una narrativa de la
necessitat convincent i persuasiva, que descrigui una
tesi de com fer la vida de les persones millor, ajudi a
prioritzar les funcionalitats, comuniqui el producte
de forma eficaç i eviti el parany de treballar des del
producte. Mostrar que estem enamorats del problema, no del nostre producte. Diria més, enamorats del
propòsit, de l’impacte que volem aconseguir resolent
aquest problema, tal com proposem al framework
d’innovació Purpose Launchpad4.

És fonamental dedicar atenció a mostrar
als interlocutors que la necessitat o
problema identificat existeix de veritat i
que val la pena dedicar-li el seu capital o
l’espai als seus mitjans
3. Explicar i posar en valor on està la innovació i
per què és important i diferencial. No sempre és un
producte, hi ha almenys 10 àrees diferents en les quals
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una empresa pot innovar5. En què es recolza aquesta
innovació: tecnologies, tendències, models de negoci.
Una explicació precisa és el punt de partida d’un bon
pitch o ganxo comunicatiu per atreure l’atenció sobre
el nostre projecte.
4. Inflació de revolució. Durant la meva trajectòria en comunicació sempre he fugit i he recomanat a
les empreses fugir del concepte de “líder”, un terme
buit completament de significat. Com s’observa a les
notes de premsa que inunden cada dia la bústia d’una
publicació especialitzada en innovació com Tech Food
Magazine, el fenomen es repeteix amb les “startups
que revolucionen una indústria”. La disrupció ha calat
com a missatge atractiu, però vivim un moment d’inflació revolucionària i banalització del concepte. Si tot
és revolucionari, res ho és. Compte amb abusar del tòpic sense fonament. La revolució o disrupció és un
efecte d’una innovació, i aquest efecte cal mostrar-lo
de manera rellevant, rigorosa i amb dades.
5. El paper dels fundadors en la comunicació. El
50% de la història són ells, les seves motivacions, el
procés... És important prendre un paper protagonista
en aquesta funció, i practicar el bootstraping comunicatiu6. Però alerta, recursos limitats no significa rigor
limitat. La proximitat i la transparència s’agraeixen i
es valoren… si són fonamentades, acompanyades d’informació rellevant, rigorosa, i de dades.
6. El repte del propòsit. 2019 va ser designat per
Harvard Business Review com “L’any del propòsit”,
com a punt d’inflexió d’una nova manera de fer negocis i valorar-los. No sols per esperit, sinó perquè les
organitzacions orientades a propòsit tenen millors
rendiments7. Cada vegada més signatures d’inversió
inclouen en els seus processos de due diligence indicadors d’impacte, associats, per exemple, als ODS o a criteris ESG8. Una hilarant escena de la sèrie Silicon Valley mostra un concurs de pitches de startups en el qual

el seu propòsit és “salvar el món”. Sense arribar a
aquest còmic excés generalista, definir un bon propòsit, a través d’un procés introspectiu estructurat, és el
principi de la millor carta de presentació. Un propòsit
que sigui significatiu, transformador, alineat amb els
valors de l’empresa i, per descomptat, molt ambiciós.
Això sí, s’ha d’executar i, posteriorment, comunicar
amb consistència i coherència. Perquè, no ho oblidem,
estem parlant de negocis. Aquest convenciment és el
que suma comunitat i empatia en el nínxol dels early
adopters, els inversors o els mitjans més curiosos. Perquè el producte sempre es pot millorar, fins i tot evolucionar, si apareixen noves tecnologies, però el problema i el propòsit, perviuen.
NOTES
1. Per ampliar aquest concepte, vegeu el llibre Diseñando la propuesta
de valor: Cómo crear los productos y servicios que tus clientes están
esperando, d’Alexander Osterwalder i altres (Deusto, 2015).
2. Segons l’informe The top 12 reasons startups fail, de CB Insights, el
primer motiu és “Esgotar el capital” (38%) i el tercer “Ser superat per
la competència” (20%). https://www.cbinsights.com/research/startupfailure-reasons-top/
3. Dave Baley és un emprenedor en sèrie i inversor, mentor en Google
Launchpad.
4. Purpose Launchpad és un framework d’innovació per ajudar a generar iniciatives o evolucionar startups o corporacions per aconseguir
un impacte massiu. És una manera de desenvolupar la mentalitat adequada per convertir-se en innovador o emprenedor orientat a propòsit
d’èxit, incloent els mètodes per a la definició del propòsit.
5. Aquests deu tipus d’innovació van ser establerts per Doblin, una
consultora d’innovació fundada el 1971 per Larry Keeley i Jay Doblin.
En el seu llibre Ten Types of Innovation: The Discipline of Building
Breakthroughs van analitzar més de 2.000 empreses reeixides, entre
elles IBM, Amazon i Ford Model T, per determinar els patrons de moviments innovadors, però també com fracassa la innovació. https://www.
doblin.com/ten-types
6. Vegeu el concepte de bootstraping en la Wikipedia: https://
es.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(negocios)
7. “Les empreses que apliquen ESG solen tenir un rendiment un 4,8%
major que les que no ho fan” (Harvard Business Report, Sep. 2019).“Les
empreses amb alts factors ESG van superar al mercat a mitjà (3-5 anys)
i llarg termini (5-10 anys)” (Deutsche Bank, 2019).
8. Sigla en anglès d’Environment, Social, Governance.
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El repte d’accedir a la informació en el món de la
gastronomia per comunicar-la bé
La comunicació de la innovació gastronòmica depèn ja totalment d’internet i les xarxes socials. L’accés a
la informació és un ingredient essencial que contribuirà a definir la gastronomia del futur, segons l’autor
d’aquest article. En la seva opinió, entendre a nivell bàsic els mecanismes de producció de la informació així
com les maneres d’accedir-hi és una cosa cada vegada més important per a la gastronomia.

La informació que tinguem disponible farà canviar la
manera de cuinar. Perquè els professionals de la gastronomia siguin competitius a l’hora de comunicar el
que fan, farà falta que es formin en l’accés a la informació, tant per informar com per ser receptors. I si fa
falta, hauran d’envoltar-se d’experts que els ajudin.
El problema de la terminologia
Un dels punts indirectament lligat a la informació
és la terminologia especialitzada emprada en l’àmbit gastronòmic. Caldrà ser molt acurats amb la utilització dels termes descriptius usats a la xarxa per
no crear terminologies paral·leles en la informació
que es transmeti i que puguin comportar confusió o
pèrdua de temps a l’hora d’accedir a la informació
desitjada.
En la cuina tradicional, la transmissió de la informació es feia a través del llenguatge oral, gestual i directe. Per això, la precisió en els termes del llenguatge no era tan important. Però ara, i sobretot en el
futur, l’accés i la transmissió de dades via internet
serà el més habitual. No descriure correctament la
petició d’una comanda o no especificar amb precisió
les elaboracions que s’han de fer pot convertir-se en
un problema greu i de conseqüències econòmiques
importants.
Si són productes que s’han de comprar en línia,
s’ha de tenir molt clara la informació que identifica el
producte que es demana i en l’idioma en el qual es demana, perquè si ens equivoquem, l’error afectarà el
procediment i l’economia. Hi ha molts exemples de
confusions en compres perquè un producte es diu de
manera diferent, per exemple, segons la zona geogràfica. Un cas habitual: comprar bolets en diferents
llocs. Els noms que reben en funció de la zona compliquen la compra a distància. Fer les comandes amb
el nom científic, davant els equívocs que es produïen,
és un recurs ja molt utilitzat. Així es demanen Boletus
edulis, en lloc de fer una comanda amb el nom de bolets de carabassa o ceps. Altres casos que també han
generat confusió han estat els noms de les fruites del
bosc, sobretot amb els noms anglesos (strawberries,
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blueberries, raspberries, blackberries), que han creat
molts equívocs i en els quals també es recorre al nom
científic per evitar problemes en la seva adquisició.
Ara fixem-nos en l’elaboració d’un servei d’àpats:
si no es descriu bé el procediment que cal seguir per
fer una elaboració, el resultat serà pèssim. Per tot
això, la informació que no identifiqui el procés pot
comportar l’acumulació de dades errònies i una disfunció informativa que cal evitar.
En l’àmbit de la utilització de la informació, apareixen els contrastos. Distingim entre la informació
transmesa a través de mitjans tradicionals, com per
exemple la que ens arriba verbalment d’un amic o familiar, la consultada en els llibres de cuina, la ja incorporada a aparells o bé la que es pot obtenir d’aplicacions informàtiques. Però el gran repte del futur en la
comunicació gastronòmica serà com transmetem l’essència de la gastronomia: sabors, aromes i textures.

El gran repte del futur en la comunicació
gastronòmica serà com transmetem
l’essència de la gastronomia: els sabors,
les aromes i les textures

Augment del volum d’informació i “big data”
El conjunt de dades que es generen constantment és
molt elevat i creix de manera exponencial, sobretot
des de la dècada de 1980. Aquest gran volum d’informació ha generat el concepte de “dades massives”,
malgrat que en el llenguatge habitual s’imposa el nom
anglès de big data, que es refereix a l’acumulació de dades a gran escala.
La relació de la societat futura amb les dades farà
que es produeixin canvis en la manera de cuinar o, si
més no, en la manera de consumir aliments. Un
exemple d’això és que la presentació dels plats, tant al
restaurant com a casa, està canviant pel fet que la distribució massiva de la fotografia a través de xarxes
socials com Instagram fa que l’estètica, i per tant la
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distribució dels productes al plat, tingui la seva transcendència. Això ja condiciona la manera de plantejar
el plat i, consegüentment, de consumir-lo.
Evolució de la informació gastronòmica
Cada dia es crearan més aplicacions que faran que la
societat es beneficiï de les dades que la mateixa gent
ha anat proporcionant.
El punt de partida és que els ordinadors també
podran ser creatius i proposar elaboracions. Ja es desenvolupen propostes de receptes noves a partir de
l’aplicació d’entorns de dades massives, amb les matemàtiques, la química i totes les disciplines que permetin generar idees noves. El plantejament és que l’ordinador gastronòmic segueixi els mateixos raonaments
que segueix el cervell humà.
Aquests sistemes intel·ligents, en un futur pròxim, podran fer funcions d’assistents als humans.
L’ajuda que poden proporcionar pot ser molt important, però les decisions les prendrà el professional de
la cuina. Per sort, el procés creatiu és molt difícil de
replicar en les màquines. Malgrat tot, el futur és imprevisible.
La revolució de les aplicacions
Les aplicacions són essencials per conèixer les botigues on comprar els aliments, els restaurants o altres
establiments gastronòmics que podem necessitar en
moments determinats. Guies de restaurants i especialitats gastronòmiques que permetin conèixer les possibilitats d’anar a llocs que tens a prop i poder triar
l’establiment en funció del teu desig de menjar alguna
elaboració determinada. Així, si una persona té pro-

La distribució massiva de la fotografia a
través de xarxes socials com Instagram fa
que l’estètica, i per tant la distribució dels
productes en el plat, tingui la seva
transcendència

blemes alimentaris d’al·lèrgies i/o intoleràncies, la informació de les etiquetes es creuarà amb les característiques personals definides per a cada perfil i ja
sabrem si el producte s’adequa a les característiques
de l’individu.
Les aplicacions tindran mecanismes d’informació per ser eficients i poder combatre el malbaratament d’aliments. Hi haurà mecanismes d’informació i
d’educació suficients per minimitzar aquest fenomen.
Lligar el consum de la població amb l’educació i la informació necessària per vehicular aliments cap a entitats socials hauria de ser una obligació a les societats
del primer món.
Responsabilitat social
La cuina ha tingut un gran reconeixement social en
els últims temps, i la societat ha posat l’entorn culinari com a exemple d’esperit de treball, motivació i creativitat. Els actors culinaris han de gestionar aquest
poder comunicant a través de la cuina les situacions
socials problemàtiques i tenen també la responsabilitat d’ajudar a la gestió de les possibles solucions. Cal
posar la innovació culinària al servei de la societat i
evidentment fer divulgació per crear xarxa.
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DEBAT
Juanjo Cáceres, Eduardo Cotillas, Àngels Codina, Beatriz Romanos, Pere Castells i Glòria Cugat. Moderador: Gonzalo Casino

La comunicació de la innovació alimentària:
on estem i cap a on anem?
Actualment, tots els esglaons de la cadena alimentària, des de la producció fins a la comercialització dels
aliments, tenen el repte d’acostar les seves innovacions al consumidor per satisfer les seves necessitats, que
van més enllà del producte alimentari. Un grup d’experts en comunicació, màrqueting i innovació d’empreses
d’alimentació, startups, centres de recerca i gastronomia han debatut sobre els reptes i les oportunitats als
quals s’enfronta la comunicació de la innovació alimentària.

Valors i missatges prioritaris per comunicar
la innovació alimentària

Quan fa 30 anys es parlava del futur de l’alimentació,
no es podia preveure on estem ara. La ciència i la tecnologia s’han unit per crear nous mètodes per afrontar els grans reptes que planteja l’alimentació actual,
des de l’impacte sobre la salut dels aliments i la seva
producció sostenible fins al seu component més sensorial i el fonamentalisme en alimentació. Segons els
experts que van participar al debat, els principals eixos que cal tenir en compte a l’hora de comunicar la
innovació són la sostenibilitat (inclou l’impacte sobre
la salut dels aliments, la tendència plant-based, les cadenes alimentàries curtes davant de les llargues i els
temes de packaging), la digitalització (gastronomia,
noves tendències, tecnologia, percepció del consumidor i tendències), la recerca i innovació, la salut, l’ètica
i l’economia.

Àngels Codina:
“La innovació ens permet trobar una
solució als reptes i demandes de la
societat, relacionats principalment amb el
medi ambient, la salut i l’ètica”

Segons Àngels Codina, cap de comunicació de
l’IRTA, la innovació ens permet trobar una solució als
reptes i demandes de la societat, relacionats principalment amb el medi ambient, la salut i l’ètica. Mentre
que el discurs únic de tots els sectors ha d’anar lligat a
la sostenibilitat, cal evitar l’enfrontament del tradicional contra el modern, i no podem descuidar tampoc
el component de plaer que suposa menjar, segons el
químic i investigador gastronòmic Pere Castells. A la
vegada, Juanjo Cáceres i Beatriz Romanos van destacar que la comunicació, plantejada amb rigor i consistència, ha de contribuir a evitar la distància i la desconfiança que existeix entre l’espai de la producció i el
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Eduardo Cotillas:
“La innovació impregna totes les
activitats de la indústria alimentària,
perquè és una indústria obligada a
innovar i, a més, a comunicar-ho”
del consumidor. De fet, segons Cáceres, “ens agradi
més o menys, no hi ha lluita contra el canvi climàtic, ni
alimentació sostenible, ni transició ecològica sense
innovació: la capacitat d’innovació explica l’èxit de la
indústria alimentària, la seva permanència i el pes
que té en la societat”.
Malgrat tot el treball que queda per fer, Eduardo
Cotillas, director d’I+D+i de FIAB, va destacar des
d’una visió positivista que la innovació impregna totes les activitats de la indústria alimentària, perquè és
una indústria obligada a innovar i, a més, a comunicar-ho. En aquest sentit, tots els actors estan implicats en la innovació i cap esglaó de la cadena alimentària pot funcionar sense l’altre, de manera que la
cooperació conjunta entre ells és clau per ser més
competitius i guanyar valor. Per exemple, durant la
pandèmia de covid-19, la indústria d’alimentació i begudes ha tingut molt de múscul i flexibilitat, sent clau
a l’hora d’assegurar aprovisionaments, per la qual
cosa la confiança al llarg de la cadena s’ha enfortit.

Necessitats, tendències i nous hàbits de
consum

Els consumidors cada vegada estan més conscienciats i
informats, i demanden productes adaptats al seu estil
de vida. Una de les tendències que està a l’alça i que s’ha
accentuat per la covid-19 és que el consumidor s’ha
acostumat a tenir el que vol, quan vol i on vol. Aquesta
conveniència dels consumidors moltes vegades xoca
amb la sostenibilitat. Al final, hi ha un factor que pesarà
més en les decisions de compra, i el consumidor haurà
de triar a què renuncia (comoditat, durada del producte, transport, etc.). Encara que sobre les nostres decisi-
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D’esquerra a dreta, Juanjo Cáceres, Àngels Codina, Maria Josep de Ribot, Pere Castells, Glòria Cugat, Sergi Cortiñas, Andreu Prados,
Eduardo Cotillas, Gonzalo Casino i Beatriz Romanos. Foto: Ignacio Adeva.

ons influeix un ampli ventall de factors, Cáceres va afegir que actualment els additius no tenen un paper
decisiu en la presa de decisions alimentàries.
Segons Romanos, perquè el consumidor entengui el valor del que fan les empreses i startups, aquestes haurien d’explicar l’esforç que suposen les seves
innovacions (generació d’ocupació, creixement econòmic, posicionar-nos com a país de referència en
moltes coses, etc.), en lloc de limitar-se a comunicar
el resultat de cada innovació en forma de productes i
serveis nous. És a dir, si les empreses i startups no expliquen les raons que hi ha darrere del que fan (per
exemple, el preu diferent dels productes que tenen
darrere una recerca o innovació potent), és difícil
que en la presa de decisions del consumidor pesi
aquest factor diferencial perquè la conveniència està
darrere.

Beatriz Romanos:
“Si les empreses i startups no expliquen
les raons que hi ha darrere del que fan, és
difícil que en la presa de decisions del
consumidor pesi aquest factor diferencial
perquè la conveniència està darrere”

Públics, mitjans i canals de la comunicació
de la innovació alimentària

Els motius que expliquen per què s’han produït els
canvis en les tendències d’alimentació no cal buscar-los en una única font. Codina va apuntar que les
xarxes socials poden convertir-se en elements distorsionadors del discurs que estem comunicant. Això
s’exemplifica en el paper clau que han tingut les xarxes socials en l’amplificació del discurs vegà, els moviments animalistes i, més recentment, el moviment
realfooding impulsat pel dietista-nutricionista Carlos
Ríos amb més d’un milió i mig de seguidors de tot el
món.
Les empreses tenen un problema de credibilitat i
s’enfronten al repte d’escollir el canal adequat per arribar a tots els seus públics d’interès, als quals no es poden dirigir de la mateixa manera. Segons Codina, més
enllà dels mitjans de comunicació tradicionals com la
televisió i la premsa generalista que estan en declivi, és
important que els científics i les empreses es plantegin
com utilitzar les xarxes socials per millorar la seva credibilitat i confiança. Per exemple, el públic de joves i
adolescents troba els seus referents a les xarxes socials
i els científics haurien d’ocupar aquest espai per poder
difondre els seus coneixements i influir sobre la societat. En aquest sentit, Romanos va apuntar que és necessari aconseguir un equilibri entre la credibilitat que
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tenen els científics i la seva capacitat d’influència per
aconseguir que els segueixin, perquè no estiguin aliens
a la part de comunicació i siguin més coneguts. Un tàndem guanyador seria aquell format per un científic
“estrella” i una persona amb bones capacitats comunicatives i, si pot ser, que els dos perfils coincideixin en
una sola persona.
A més de les xarxes socials, les empreses han començat a treballar altres accions de comunicació per
millorar la seva visibilitat i reputació. Malgrat que
l’abast de la comunicació que realitza un cuiner mediàtic no té res a veure amb la que fa la indústria alimentària, les empreses s’han posat les piles per començar a
comunicar el que fan i millorar com ho estaven fent
fins ara. Amb aquest objectiu, s’ha començat a treballar amb el posicionament dels CEO i directors de comunicació de la indústria alimentària i dels investigadors dels centres de recerca com a tàctica per
aconseguir millorar el posicionament de la indústria
alimentària a través de les iniciatives d’innovació que
impulsa. D’altra banda, no podem oblidar l’experiència
física i el plaer de la gastronomia que juguen un paper
avantatjós a l’hora de viure i sentir en primera persona
els nous avanços en alimentació, que es pot materialitzar des dels restaurants fins al lineal dels supermercats. Aquest plaer que comporta el sector de l’alimentació cal comunicar-lo bé, va emfatitzar Cotillas.

Pere Castells:
“Una manera de millorar la credibilitat
de les empreses i el sector seria a través
d’una estratègia global de comunicació
que aglutini empreses, startups i
centres de recerca”

Estratègies de comunicació coordinades i
paper que juguen les administracions

Encara que no hi ha una recepta única per comunicar
les innovacions alimentàries, Castells va suggerir que
una manera de millorar la credibilitat de les empreses
i el sector seria a través d’una estratègia global de comunicació que aglutini empreses, startups i centres de
recerca que uniformitzi el que s’ha de comunicar. Per a
això, la base seria començar a comunicar sobre els
ítems que la població admet com a bons i això inclou la
innovació i la sostenibilitat. Tanmateix, la batalla dels
transgènics i dels additius està perduda, segons Castells. I, com va apuntar Cáceres, no és una bona idea
lluitar contra la percepció negativa sobre els transgènics que té el consumidor. Romanos va afegir que l’enfocament de comunicació dels transgènics i el seu impacte en les percepcions dels consumidors ens pot
servir com a aprenentatge de cara a comunicar altres
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innovacions disruptives. D’altra banda, es va suggerir
la conveniència que alguns cuiners mediàtics s’involucressin en aquesta estratègia a escala global.

Juanjo Cáceres:
“Per millorar la percepció del
consumidor sobre la indústria
alimentària, cal aconseguir que els
diferents experts coneguin millor la
realitat i coordinin intervencions i
actuacions”
En relació amb la visió de l’estratègia de comunicació global proposada per Castells, Cotillas va opinar
que és important donar cabuda a l’explicació tècnica i
que aquesta estigui equilibrada amb el discurs generalista. Cáceres va suggerir que cal aconseguir que els
diferents experts, com els científics de l’àmbit de la
nutrició que estan comunicant a les xarxes, i no tant
els influencers mediàtics, coneguin millor la realitat i
coordinin intervencions i actuacions. Aquesta aproximació contribuiria al fet que la societat tingui una
percepció més adequada de l’impacte que generen les
innovacions alimentàries de les empreses i startups,
en lloc de tenir una visió negativa de la indústria alimentària perquè se l’associa a grans cadenes de menjar ràpid o es creu que té segones intencions que no se
sap d’on surten. Com a conseqüència, serà més fàcil
comunicar després a la societat les qüestions relacionades amb el futur de l’alimentació i del planeta.
Aquestes accions coordinades dutes a terme per experts podrien actuar de contrapunt davant de l’enorme quantitat d’informacions incendiàries que es difonen a les xarxes, segons Romanos.
En el procés coordinat d’avançar cap a una estratègia global de comunicació, les administracions tindrien cabuda d’una forma proactiva, posant-li-ho fàcil
a la resta d’actors involucrats i a través d’un model
consultiu. Romanos va destacar que el paper més interessant que pot fer l’Administració en aquest procés
és el de facilitador, per dos motius: en primer lloc,
l’Administració té les estructures per fer-ho; i, en segon lloc, per evitar la percepció de biaix que pot tenir
qualsevol Administració.

Beatriz Romanos:
“L’Administració pot jugar el paper de
facilitador, per dos motius: perquè té les
estructures per fer-ho i per evitar la
percepció de biaix que pot tenir qualsevol
Administració”
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Claus de la comunicació de la innovació
alimentària

Els experts van estar d’acord que, per aconseguir que
la comunicació de la innovació alimentària sigui efectiva, els actors implicats han de replantejar-se els formats de comunicació que estan utilitzant. No obstant
això, encara no sabem quin és el millor format per posar en valor tot el que s’està fent en matèria d’innovació, segons va apuntar Glòria Cugat. Si no som capaços
d’explicar bé el que fem, i per què i per a què innovem,
ens quedem a mig camí. A més, segons Cotillas, el fet
que els finançadors públics obliguin les empreses i
startups a comunicar els seus resultats, independentment que hagin sortit bé o no, contribueix a millorar
la comunicació de la innovació alimentària. I això se
suma al fet que les convocatòries de projectes de recerca dediquen un apartat a la comunicació, la qual
cosa realça el seu paper important.

Glòria Cugat:
“Encara no sabem quin és el millor
format per posar en valor tot el que s’està
fent en matèria d’innovació, però si no
som capaços d’explicar bé el que fem, i
per què i per a què innovem, ens quedem
a mig camí”
Perquè la comunicació de la innovació alimentària sigui efectiva i tingui un impacte a llarg termini, és
important no perdre de vista que la informació és
puntual i a curt termini, mentre que la divulgació és
una carrera a més llarg termini, segons Romanos. El
repte està en com els professionals de la comunicació
treballen més el llarg termini per interactuar amb els
seus interlocutors d’interès i aconseguir que entenguin el que fem. Els diaris estan immersos en una crisi
des de fa temps i això fa que si realment volem que
s’interessin per les notícies que posen en valor les innovacions de les empreses, primer hem de posar-nos
en el seu lloc i ajudar-los amb una labor educativa i no
sols contactar-hi quan tinguem una novetat. Com que
és inviable que les empreses i els centres de recerca
tinguin un redactor expert que transmeti les seves novetats en cada moment, Codina va suggerir que, per
començar, s’haurien de plantejar continguts d’educació i divulgació científica per facilitar que un tema sigui present en el dia a dia.
És en aquesta divulgació i educació del públic, on
els experts d’empreses, startups i centres de recerca
poden implicar-se en una estratègia que pensi en un
pla de comunicació consensuat i plantejat a llarg termini. Això portaria a la creació d’un escenari prou
atractiu perquè un públic més ampli s’interessi i se
sumi, segons Castells. Tot i que no es pot dirigir la con-

versa a les xarxes socials, tenir aquesta estructura sòlida i de prestigi avalada pels diferents actors permetria contribuir a avançar cap a una educació de la
ciutadania en l’àmbit de la innovació alimentària. Un
bon punt de partida seria treballar en diferents capes
d’informació i nivells de complexitat en els canals i
fer-ho utilitzant diferents formats (text, vídeos, podcasts), en línia amb els resultats d’una enquesta de
l’OCC-UPF i el DACC sobre els hàbits informatius de
la població.

MISSATGES CLAU

> La bretxa de la desconfiança entre els pro-

ductors i els consumidors és un gran repte al
qual s’enfronten les empreses, l’Administració
i la societat. És necessari un esforç molt més
conjunt entre els actors en l’àmbit de la comunicació per aconseguir els objectius que es persegueixen.

> La capacitat d’innovar explica l’èxit de la indústria alimentària, però per comunicar la innovació s’han d’implicar tots els actors.

> La falta de científics de referència ha fet que

els cuiners ocupin el rol de comunicar la innovació alimentària. Conjugar els perfils d’expert
i de comunicador en una mateixa persona pot
ajudar a millorar la credibilitat de la indústria
alimentària.

> La coordinació de científics i experts de les

empreses i l’Administració és clau per aconseguir que la societat percebi el valor que hi ha
darrere de les innovacions alimentàries.

> En el procés coordinat d’avançar cap a una
estratègia global de comunicació, les administracions tindrien cabuda d’una forma proactiva i amb un rol facilitador del canvi.

> Hem de treballar no sols per comunicar els

resultats de la innovació, sinó la innovació en si
mateixa i explicar per què i per a què innovem
per aconseguir que la societat posi en valor la
innovació alimentària.

> Els diferents públics i canals ens plantegen el
repte d’innovar en la manera que comuniquem
la innovació alimentària per despertar l’interès de la ciutadania i d’altres públics, que van
més enllà de les audiències dels mitjans tradicionals com la televisió i la premsa.

ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ_Núm. 4

17

Es poden consultar tots els números
de la sèrie Alimentació i Comunicació aquí

