
REPTES EN INNOVACIÓ EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL CATALÀ 

 

INTRODUCCIÓ. 

En les properes dècades l’agricultura, la ramaderia i la indústria alimentaria hauran d’encarar el repte  

global de respondre a un increment progressiu de fins al 60% en la demanda global d’aliments per 

abastir una població que segons les previsions al 2050 superarà els 9.800 milions de persones que es 

concentrarà en més d’un 70% en àrees urbanes. Aquest augment de la demanda d’aliments,  anirà 

conseqüentment acompanyada d’una major pressió sobre els recursos naturals cada vegada més 

escassos, en un context de canvi climàtic i de majors tensions en els mercats mundials d’aliments. 

Tots aquests fenòmens que es produiran a nivell planetari, tindran també la seva repercussió en el 

sistema alimentari de Catalunya, subjecte a uns condicionants propis (com ara  la pressió d’una 

societat cada cop més urbana sobre els recursos productius, la disponibilitat d’aigua, o el creixent 

interès per dietes més saludables i sistemes de producció local més sostenibles) que impliquen al 

mateix temps riscos i oportunitats concrets que hauran de ser abordats. 

El sector agroalimentari trobarà en la ciència i tecnologia molts dels instruments necessaris per a 

donar resposta aquestes oportunitats. Així, part de la innovació esperable en els propers anys tindrà 

a veure amb la millora dels processos productius de la base dels aliments actuals (conreu, producció 

animal, cadena de la indústria alimentària, etc) així com en el desenvolupament de nous productes i 

serveis alimentaris (funcionals, d’origen marí, meatclean, productes anàlegs als tradicionals, etc.) i 

en noves formes de conservació, distribució i comercialització. A banda, les oportunitats del sector 

s’eixamplaran en la direcció de l’economia circular, així com de noves indústries relacionades amb la 

bioeconomia.  

En definitiva la innovació hauria de contribuir amb solucions que donin resposta a les necessitats i 

oportunitats presents i futures del sector agroramader i la indústria alimentària catalana, 

reconnectant els sistemes alimentaris amb els consumidors i promovent un ús sostenible dels 

recursos productius en condicions de control de l’impacte mediambiental i de manteniment 

d’equilibri ecològic i territorial, que satisfaci alhora els requeriments regulatoris. 

 

EL SECTOR AGROALIMENTARI CATALA 

Catalunya, amb una població de 7’5 milions d’habitants, i un PIB de 203.000 milions d’euros disposa 

d’una superfície similar a la de Bèlgica o Holanda, una població com la de Suïssa o Dinamarca, i una 

economia equiparable a la de Portugal o Noruega. Catalunya representa el 6% del territori espanyol, 

encara que concentra el 16% de la població i el 19% del producte interior brut. El PIB per càpita 

català (27.298 €) està per sobre de l’espanyol (22.300 €) i de la mitja de la UE (25.700 €). El país 

disposa d’una economia molt oberta: una de cada cinc empreses catalanes és exportadora, 

concentra el 31% del total de companyies exportadores de l’estat, i el 30% d’empreses que exporten 

a Catalunya ho fan amb una base regular. Catalunya concentra la seu de 5.700 empreses estrangeres, 

i absorbeix el 25% del total de la inversió estrangera de l’Estat Espanyol. La província de Barcelona 

conté el 73% de la població del país i representa un 74% de la seva economia.  

El sector agroalimentari juga un paper essencial per al desenvolupament econòmic de Catalunya i 

té una gran importància estratègica per a l’economia catalana. Es tracta d’un sector madur i ben 

diversificat, que inclou el conjunt d’activitats relatives al sector primari (agricultura, avicultura, 



ramaderia i pesca) i a la indústria agroalimentària (indústria càrnia, elaboració i conservació del 

peix, preparació i conservació de fruites i hortalisses, fabricació d’olis i greixos, indústria làctia, 

fabricació de productes de molineria, fabricació de productes per a l’alimentació animal, indústria 

vinícola i d’altres begudes alcohòliques i la indústria de begudes  no alcohòliques). Per tant, el 

sector agroalimentari aglutina part del sector primari (que transforma recursos naturals en 

productes primaris no elaborats) i secundari (que transforma  els productes primaris en aliments).  

 

 

Figura 1 Cadena de valor del sector d’alimentació i begudes 

 

Aquest sector representa el 3,86% del Valor Afegit Brut de Catalunya (dades del 2015 de 
IDESCAT). Al 2016, el sector agrari i pesquer va representar el 0,9% (1.922 M€) del valor afegit 
brut (VAB) de l'economia catalana, un pes que és inferior al d'Espanya (2,5%) i la zona euro 
(1,5%). Tot i el pes reduït del sector primari, Catalunya disposa d’una indústria alimentària 
important, de manera que, en el seu conjunt el pes d’ambdós sectors en termes interanuals és 
d'un 3,9% del VAB, havent estat de mes de 7.000 M€ al 2017. 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/trets/003-estructura-
productiva/031-sector-agrari/  
 
 
 
 
Figura 2 Distribució de la Producció Final Agrària. Any 2016 
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Catalunya, a diferència d’Espanya i d’Europa, és des del punt de vist agrari un país 
fonamentalment ramader. El seu model productiu es basa en la ramaderia intensiva on 
compta amb una elevada eficiència productiva a partir d’un model organitzatiu d’integració. La 
ramaderia representa un 62 % de la producció agrària essent la producció de porcí la més 
important (37%) representant el 27% del cens espanyol d’aquest animals (que a la vegada és el 
més alt de tota la UE-27). La meitat de la carn de porc produïda a Catalunya es destina a la 
venda exterior. D’altra banda, l’alimentació dels animals monogàstrics es fonamenta en gran 
mesura en cereals i oleaginoses d’importació, de manera que el sector ramader del nostre país 
és cada vegada més depenent dels mercats internacionals i de primeres matèries. En els 
darrers anys la ciutadania qüestiona cada cop mes el model d’alta concentració i intensiu 
degut a la no prou ben resolta problemàtica mediambiental de la gestió dels purins i a la 
percepció de que el benestar animal està compromès. 
 
 
El sector de l’alimentació i begudes, sense el sector primari, està format per unes 2.500 
empreses i és el més gran de la indústria manufacturera catalana en termes d’ocupació (mes 
de 75.000 persones), una xifra de negoci que supera els 25.000 M€ i un valor afegit brut (VAB) 
a preus bàsics al voltant dels 5.500 milions (2017). És seguit de la indústria química, la 
fabricació de productes metàl·lics i la fabricació de vehicles de motor, segons els casos (EIE i 
DIRCE). 
 
El segment dels productes carnis és el més important dins del sector alimentari a Catalunya. Si 
a aquest sector (32% del volum de negoci), se li afegeixen els fabricants de pinsos (12%), que 
formen part de la seva cadena de producció, i els de productes lactis (4%), arriben quasi a la 
meitat de la transformació agroalimentària. 
 
Degut a la poca segmentació de les dades estadístiques oficials, resulta molt difícil calcular el 
pes econòmic de tota la cadena alimentaria. Si, es coneix el VAB del comerç minorista (1.000 
M€) i del comerç majorista (2.100 M€), però no el de la restauració, el de el segment dels bens 
d’equip per industria alimentaria o agricultura, la veterindustria, la de envasos alimentaris o la 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/trets/003-estructura-productiva/031-sector-agrari/
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de productes fitoquímics, per posar alguns exemples. Per tant no seria aventurat considerar un 
VAB agregat de tota la cadena entre els 16.000 i els 18.000 M€. Per tant sens cap mena de 
dubte un dels eixos centrals de la nostra economia. 
 

 

Figura 3. Volum de Negoci del Sector d’Alimentació i Begudes. Font: Informe Anual sobre la Industria a Catalunya 
2017. Basat en la EEE (estadística estructural d’empreses). 

 

Figura 4 Comerç exterior dels principals productes agroalimentaris de Catalunya (M€). Anys 

2010-2017 

(traduir) 

Catalunya ha assolit en els darrers anys un grau important d’autosuficiència alimentària (30-
40% segons autors), i d’equilibri en la balança alimentària un fet que significa que la pràctica 
totalitat dels productes que importa són compensats pel valor dels productes que exporta. Pel 
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sector agroalimentari català, els valors que conformen el concepte de la Dieta Mediterrània 
(salut, gastronomia, turisme, territori i diversitat de produccions) són un tret diferencial i un 
valor prioritari.  
 
La capacitat productiva de Catalunya permet comptar amb uns intercanvis comercials que 

proporcionen als consumidors un ampli ventall de productes alimentaris i la situa en una 

posició rellevant per alguns mercats globals. El comerç ha augmentat al llarg dels darrers set 

anys i des del 2016 que hi ha un equilibri major entre la balança d’importacions i exportacions 

(l’any 2016 es van exportar  productes agroalimentaris per valor de 9.627 milions d’euros i es 

van importar per valor de 9.696). Es evident doncs que el sistema alimentari català estarà 

subjecte a les afectacions relatives als possibles canvis o inestabilitats que es produeixin en els 

mercats mundials d’aliments. 

Quant als productes que es comercialitzen, s’exporta sobre tot carn i fruites i hortalisses.  

 

 

L’ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ CATALÀ – ANÀLISI DE L’ENTORN 

 

Catalunya es posiciona com un gran pol científic del Sud Europeu. La producció científica 

catalana és aproximadament d’un 1% del total mundial (mesurada en quantitat i qualitat de 

publicacions), mentre que la població catalana és aproximadament un 0,1% de la mundial. 

Generem coneixement a una taxa 10 vegades superior a la mitja. Catalunya executa el 21% del 

total de la despesa en recerca i desenvolupament (R+D) d’Espanya, registra el 33,7% de les 

seves patents i conté el 22’5% de les empreses considerades innovadores segons el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) 

Les principals institucions del sistema d’innovació a Catalunya estan constituïdes en 2 xarxes: 

la Xarxa de Centres de Recerca (CERCA) i la Xarxa de Centres Tecnològics (TECNIO), a les que 

s’hauria d’afegir els departaments universitaris.  

 



 

 

A Catalunya hi ha 12 Universitats, que donen servei a uns 230.000 estudiants anuals. Només a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, existeix una xarxa universitària formada per UAB, UB, UPC, 

URL, UPF, UOC, UIC i UAO, que ofereixen unes 785 titulacions. La major part de l’oferta es 

concentra al Barcelonès, amb un 62,7% del total, seguida del Vallès Occidental, amb el 27,2%. 

Distribuïts pel territori existeixen 25 parcs científics i tecnològics. 17 d’ells estan directament 

relacionats amb la universitat, mentre que 8 tenen un caràcter bàsicament local (relacionats 

amb ajuntaments, encara que solen incorporar universitats en els seus òrgans de gestió). 9 

estan al Barcelonès, 6 al Vallès Occidental, i dos al Baix Llobregat. El sistema de generació de 

coneixement a Catalunya està format per 44.461 persones, segons IDESCAT (“Població 

ocupada en R+D, 2012”). D’elles, 25.519 eren investigadors (la resta, tècnics i auxiliars). 

D’aquests, 5.692 eren empleats de l’administració pública, 10.179 treballaven en institucions 

d’ensenyament superior, i 9.648 en empreses o entitats privades sense afany de lucre.  

Un element diferencial del sistema de recerca català ha estat la creació d’estructures 

públiques extrauniversitàries. Per tal de dotar de major flexibilitat i autonomia a la recerca, es 

van començar a desplegar a principis dels 2000 fundacions amb patronats formats 

majoritàriament per universitats i pel Govern de la Generalitat, que amb el temps van 

configurar la Xarxa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).  

La creació de noves estructures, flexibles i amb sistemes de govern àgil, no limitats per 

procediments funcionarials, i la incorporació de científics internacionals d’elevat prestigi a les 

mateixes, va ser l’origen del miracle científic català. Actualment, la xarxa CERCA està 

constituïda per 47 centres, de diverses dimensions, en pràcticament tots els camps de la 

ciència (Agrotecnologia, Demografia, Mètodes Numèrics, Ecologia i Aplicacions Forestals, 

Biomedicina, Economia, Sanitat Animal, Matemàtiques, Telecomunicacions, Òptica i Fotònica, 

Internet, Ciències del Clima, Arqueologia, Química, Nanotecnologia, Paleontologia, Medi 

Ambient, Patrimoni Cultural, Física, i Energia, entre d’altres). D’aquests 47, 38 es troben a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’escenari de la recerca catalana es complementa amb 

algunes grans infraestructures científiques, com el Supercomputador Mare Nostrum, el 

Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear, el Laboratori Europeu de Biologia Molecular, o 

el Sincrotró Alba. Catalunya, i específicament l’Àrea Metropolitana, disposa d’una elevada 

densitat d’infraestructures científiques i tecnològiques. En ella, a més, s’apleguen 15 instituts 

de recerca hospitalària i centres del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques, 

depenent de l’Estat) com el Centre Nacional de Microelectrònica de Bellaterra . Al Barcelonès, 

en total, es troben 67 centres de recerca, al Vallès Occidental 25, i al Baix Llobregat 3 més. 

Els resultats dels centres de recerca són homologables als de les millors entitats europees de 

referència, i han demostrat un molt elevat efecte multiplicador dels recursos públics invertits 

(finançament basal), especialment en l’atracció de nous recursos de recerca (per exemple, dels 

programes marc europeus). No obstant, aquesta multiplicació de recursos poques vegades es 

dóna mitjançant la mobilització d’inversions privades en R+D (contractes amb empreses), com 

és el cas dels Instituts Fraunhofer alemanys, que amb un 30% de finançament públic basal, 



obtenen el 70% dels seus recursos induint projectes de recerca empresarials. Potser la única 

excepció es precisament l’IRTA que obeeix exactament a aquest patró de finançament. 

 

Pel que fa al model d’innovació, malgrat créixer en els mercats internacionals i tenir una 

economia fortament exportadora, Catalunya surt de la crisi amb un model innovatiu low-

cost. Ni Espanya ni Catalunya han aconseguit generar indústries d’alt valor afegit competitives 

globalment. El pes relatiu de les indústries d’alta tecnologia és encara molt baix i si venem als 

mercats exteriors, i l’economia catalana ha recuperat part de la productivitat perduda en la 

darrera dècada, no és per un increment del valor afegit, sinó perquè hem expulsat centenars 

de milers de persones del mercat de treball, estructurat brutalment amb els costos a la baixa 

(en la famosa “devaluació interna”) i perquè els salaris mitjos han patit una forta reducció en 

termes reals. La taxa d’atur és del 19,10%, i arriba a un dramàtic 46,9 % en la població de 16 a 

24 anys. 587.000 persones estan aturades a Catalunya. Segons IDESCAT, des de 2008 no hi ha 

hagut increment estadístic dels salaris bruts. Som més productius perquè hem reduït el cost 

dels inputs, no perquè haguem incrementat ni afegit valor als outputs. 

 

No som una regió líder en innovació, ni tant sols follower. Catalunya ha caigut a la consideració 

de regió innovadora de 3er nivell (moderate innovator). El 2013 estava a 2on nivell (innovator 

follower) segons el Regional Innovation Scorecard. A l’Estat Espanyol, només País Basc i 

Navarra, amb polítiques industrials i de recerca integrades i orientades a construir un país 

industrialment competitiu, mantenen les seves posicions i s’acosten a les regions líders.  

 

D’altra banda, segons el Regional Competitiveness Index (2013), Catalunya es situa en la 

posició 140 de 260 regions europees quant a la seva capacitat innovadora. En 4 anys ha perdut 

16 posicions (des de la 124) molt lluny del lideratge que podríem esperar per una regió de 

marcada tradició industrial i capacitat investigadora, i pateix una gravíssima caiguda en el 

índex global de competitivitat des de la posició 103 a la 142 en el període 2010-2013, ni més ni 

menys que 39 posicions. 

De nou no disposem de dades estadístiques desagregades i resulta molt difícil analitzar el 
comportament innovador de les empreses del sector agroalimentari. Però res fa suposar que 
sigui molt diferent a la resta de sectors empresarials. El sector d’alimentació i begudes és més 
aviat poc intensiu en R+D. El 2014, la inversió en R+D interna fou de 44,1 milions (un 4,7% del 
total de la indústria) i el personal ocupat en R+D, unes 640 persones a tot Catalunya (un 5,8%), 
amb una relació despesa interna en R+D / VAB (%) del 1,0 . 
A més, val a dir que la crisi econòmica afectà molt l’esforç innovador, que s’ha anat reduint des 

del 2007 

 

La UE considera que un sistema d’innovació està equilibrat quan la relació entre l’esforç públic 

i el privat guarda la proporció 1:3 (33% inversió pública, 66% inversió privada). Aquesta és la 

proporció que existia a Catalunya el 2002. El 2012, la proporció s’ha esbiaixat a favor del sector 

públic fins a representar un 44% públic versus només un 56% d’esforç empresarial. Val a dir 

que en els països de referència, la tendència és inversa: s’incrementa progressivament el pes 



del sector privat en l’R+D. Segons dades d’EUROSTAT, a Alemanya significa el 67%, a 

Dinamarca el 65%, a Estats Units el 71% i al Japó el 77%. 

 

La societat catalana està fortament conscienciada de la importància de la ciència, però no ho 

està de la innovació. Contínuament, líders científics de primer nivell apareixen en premsa 

detallant els important avanços de la ciència catalana. Aquesta política comunicativa és també 

part essencial de la política científica, i és imprescindible per fomentar una societat madura, 

amb capacitat crítica i sensible amb el mètode científic. No ha passat el mateix amb la 

innovació. Tot i que forma part de la cartera de valors del segle XXI, la innovació no ha generat 

la mateixa sensibilitat social que la ciència. No hi ha consciència ni orgull de país innovador, 

com sí passa a Silicon Valley, a Israel o a Corea del Sud. 

 

Especialment, aquesta manca de sensibilitat i aquest desconeixement generalitzat del 

fenomen innovador es manifesta de forma critica en els organismes empresarials, cambres de 

comerç i sindicats. Aquests organismes no s’autoidentifiquen com a agents rellevants en el 

sistema d’innovació. En termes generals, no han interioritzat el rol crític de la innovació en la 

competitivitat del nou segle. No han desenvolupat un discurs coherent, consistent i amb visió 

de llarg termini, ni una cartera d’actuacions o serveis de suport (més enllà de serveis 

d’assessorament o consultoria, que, d’altra banda pot i ha d’oferir el mateix mercat). No han 

actuat de supervisors dels diferents governs (permetent, impassibles, la inestabilitat de les 

polítiques). Així, es van signar documents fonamentals pel progrés del país, com els successius 

Acords Estratègics per la Competitivitat, o el Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (2008, 

primer intent real de dibuixar un pla de llarg termini per construir un país competitiu i 

innovador) , que no han estat respectats pels governs posteriors, sense que ningú des de la 

societat civil reclami la seva execució o doni comptes de la seva evolució. 

El Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació (2008) signat per la Generalitat de Catalunya, 

juntament amb el conjunt de partits polítics, organitzacions empresarials i sindicats, tenia com 

a objectiu arribar al 2% el 2010 (NO ARRIBEM AL 1%)). La mitja europea, en aquests moments 

ja és del 2%. A l’Estat Espanyol, Euskadi, amb una política de recerca no dissociada de la 

política industrial, ha arribat al 2,1%, Navarra, al 1,9%, i Madrid al 1,82%. A Europa, Alemanya 

està al 2,9%, França al 2,3%, i el Regne Unit al 1,7%. Xina supera ja el 2%, apropant-se a Estats 

Units (2,8%). I els líders mundials són Israel (4,5%), Corea del Sud (4,4%) i Finlàndia (4%). 

Algunes regions de Corea del Sud superen ja el 6%. 

Bona part de les inversions en recerca pública han estat destinades a projectes sense relació 

amb el teixit productiu, i, per tant, han estat incapaces de despertar inversions 

complementàries empresarials. 

 

Per contra l’entramat públic-privat de empreses de serveis de I+D, incubadores i acceleradores 

de start-ups, fons de capital venture i capital llavor, escoles de negocis, centres tecnològics i 

grups Tecnio, ACCIÓ, i com hem vist el sistema públic de universitats i centres de recerca, és a 

dir el nomenat ecosistema innovador, és molt ampli i en bona part concentrat a Barcelona i la 

seva àrea de influència. 

 



 
 
 

 

ELS REPTES INNOVATIUS 

Cap a nous sistemes alimentaris 

 

La globalització sens dubte també ha afectat i molt a la producció, distribució, comercialització 

i hàbits de consum dels aliments i conseqüentment els gran reptes europeus i planetaris 

també ho son de Catalunya. 

La seguretat alimentària, es a dir el proveïment (producció i distribució) d’aliments suficients 

per tothom, segurs i nutritius, per formar part d’una dieta saludable i sostenible, es sens dubte 

el gran repte global. I els sistemes alimentaris, es a dir la manera d’assolir la seguretat 

alimentaria, hauran de fer front a un mon canviant, un planeta on els canvis estan i estaran 

cada cop mes interconnectats, i afectaran a la escassetat dels recursos naturals, el canvi 

climàtic, i el creixement poblacional.  

 

Per tant, els sistemes alimentaris hauran de ser sostenibles per no malmetre mes els limitats i 

escassos recursos naturals, resilients per adaptar-se als efectes del canvi climàtic, ètics i 

responsables amb la  transparència, holístics doncs han de utilitzar un ampli ventall de 

tecnologies, pràctiques productives, cultures i models de negoci, competitius per generar llocs 

de treball i creixement econòmic,  inclusius per incorporar la participació de tots els actors de 

la cadena productiva incloent-hi als consumidors, i socials per ser efectius en la lluita contra la 

pobresa alimentaria i poder proveir de aliments saludables a tota la població. 

 



 

Es necessari un canvi de paradigma en la concepció dels actuals sistemes alimentaris. Algunes 

dades exemplifiquen la insostenibilitat de la major part dels models actuals.  

La producció d’aliments es amb molt el major consumidor d’aigua dolça essent l’agricultura 

per si sola responsable del 70% del consum total. En termes de consum energètic, la industria 

alimentaria europea es responsable del 26% del consum total. El sector alimentari incloent-hi 

el sector primari però no la distribució i comerç, genera mes del 25% de les emissions de gasos 

amb efecte hivernacle; i aquestes emissions es veurien incrementades en un 80% al 2050 si tal 

i com es preveu augmenta un 76% el consum de carn a nivell mundial, amb la conseqüent 

repercussió  en l’augment dels efectes del canvi climàtic.  

També la demanda creixent de productes del mar ha posat i seguirà posant-hi molta pressió 

als ecosistemes marins. Entre 1974 i 2013 el percentatge de reserves de peixos en situació de 

sostenibilitat biològica a baixat un 21%, i a mes vora del 60% estan molt explotats i un 10% 

sobre explotats. 

D’altre banda els monocultius intensius i les produccions animals intensives son altament 

dependents de imputs com els fertilitzants químics, pesticides i antibiòtics, amb els 

conseqüents impactes negatius en el medi ambient i inclús l’augment de la vulnerabilitat de la 

salut dels consumidors. 

 

El concepte de la economia circular 

Així les coses, la Unió Europea advoca per que aquest necessari canvi de paradigma es basi en 

la transformació dels actuals sistemes alimentaris en nous basats en el concepte de economia 

circular. 

 

 



Alguns reptes de futur 

 

Els nous reptes de futur seran aquells precisament que millor llegeixin i s’anticipin al que ens 

depararà el propi futur que segurament ens dibuixarà un escenari amb un fort increment de la 

demanda mundial, on els consumidors seran en un 70% de residencia urbana, i en un entorn 

canviant en termes de clima, en la pròpia composició social i en els valors ètics. Aquests canvis 

seran cada cop més ràpids i l’adaptació haurà de ser permanent 

 

A casa nostre la situació i subseqüent valoració no es gaire diferent. La cadena alimentaria ja 

hem vist abans que amb un VAB acumulat d’entre 16-18.000 M€ es un dels eixos sobre el que 

es sustenta la nostra economia. En termes de ocupació segons dades del segon trimestre del 

2018 (Idescat), dels 3.360.400 ocupats a Catalunya, 631.500 ho son al sector industrial i 

d’aquests 182.800 ho son a la industria alimentaria. Amb aquests si han de afegir les 62.300 

persones ocupades a l’agricultura i tots aquells llocs de treball d’altres sectors que estan 

directa i sovint exclusivament relacionats amb la cadena agroalimentària (veterindustria, bens 

d’equip per agroalimentació, producció de adobs i fitoquímics, plàstics alimentaris i serveis 

múltiples adreçats a aquest sector). 

 

Les tendències socials i econòmiques globals apunten a que en els propers anys el sector 
agroalimentari català haurà de fer front a grans reptes, especialment centrats en els nous 
hàbits i preferències dels consumidors, fruit dels canvis socials i demogràfics que experimenta 
la nostra societat (augment de la demanda d’aliments, envelliment de la població, immigració i 
noves estructures familiars, increment de la renda, preocupació per la salut, conscienciació 
respecte al malbaratament alimentari, etc.) i el procés de globalització i reorganització 
econòmica, entre altres.  
 

Els efectes del canvi climàtic a la regió mediterrània estan sent i seran molt accentuats, la 

irrupció per tant de noves plagues i malalties i especies invasores anirà en creixent, l’augment 

de la demanda mundial de aliments afectarà als mercats de futur de matèries primeres de les 

que en som dependents, l’esgotament de les pesqueries es un fet palès,  la gestió dels residus 

orgànics continua sense estar prou solucionat, i un llarg etc. que per tant ens aboca a un 

plantejament de futur basat al igual que en la UE a la bioeconomia, la sostenibilitat i per tant la 

economia circular. 

 



Principals eixos impulsors del sector agroalimentari català 

 

 

 

Atenent a les característiques del nostre sector i fent-nos ressò de les principals 

recomanacions de les institucions de referència, tant a nivell internacional com 

governamental, l’IRTA destaca com a eixos d’actuació prioritaris els següents 

 

1.-Millorar la Producció Agroramadera: Accelerar la millora en els sistemes de plantes i 

animals per a l’alimentació en les condicions mediterrànies, per aconseguir millors resultats de 

major qualitat i més alt valor nutricional. 

Des de la seva creació L’IRTA ha impulsat diversos programes de recerca orientats a donar 

resposta a aquest macro objectiu. En aquest sentit continuarem treballant per millorar les 

pràctiques agropecuàries i adaptar les races animals i les varietats de plantes que millor 

responguin a les necessitats de consum i condicions productives canviants per a obtenir un 

major valor afegit de les produccions, com a factor clau de competitivitat en els mercats 

nacionals i internacionals.  

En relació aquest repte, la incorporació de noves tecnologies emergents com ara modulació 

del microbioma, la genòmica de plantes i animals o les noves tecnologies de processament 

massiu de dades d’altres, serà clau per a multiplicar l’impacte del nostre coneixement sobre 

els agrosistemes i processos de transformació i convertir-lo en solucions aplicades. 

 

2.- Augmentar la productivitat i la sostenibilitat dels sistemes agroalimentari Català: produir 

més amb menys, optimitzant la utilització d’inputs i desenvolupant estratègies de minimització 

de l’impacte ambiental que preservin l’equilibri territorial i la biodiversitat dels nostres 

agroecosistemes i els confereixin una major estabilitat. 



D’acord amb les recomanacions dels CADS, mantenir o augmentar la base productiva dels 

sistema alimentari és un objectiu estratègic de país per a poder garantir un grau d’auto 

proveïment adequat que al mateix temps incorpori principis agroecològics i d’economia 

circular i que contribueixi incrementi la seva resiliència davant del canvi climàtic que ja està 

afectant les regions mediterrànies o en front de les pertorbacions d’uns mercats internacionals 

cada vegada més exposats. 

Un factor clau de productivitat a futur és la conservació dels recursos productius, com ara el 

sòl i l’aigua. Entre el 1991 i el 2013 les terres de conreu a Catalunya es van reduir en més de 

100.000Ha . Es necessari promoure tècniques de conreu que afavoreixin la conservació i 

augment de matèria orgànica del sòl i cercar mesures que contribueixin a solucionar els 

problemes de contaminació de sòls i recursos hídrics, per excés de nutrients. L’IRTA aborda 

aquesta problemàtica amb la combinació de diferents estratègies com ara la millora en l’ús de 

nutrients per alimentació animal que redueixi en seu contingut a les dejeccions, la recuperació 

de residus orgànics, o l’aplicació de l’agricultura i ramaderia de precisió i les tecnologies de la 

informació que permetin determinar amb major exactitud les aportacions adequades de 

fertilitzants i pesticides. 

La conservació de la biodiversitat agroramadera i el manteniment de serveis ecosistèmics 

eficaços i sostinguts en el temps, són temes prioritaris a la unió europea que també té la seva 

translació a nivell català. L’IRTA pot contribuir a desenvolupar programes de millora genètica 

específicament orientats a impulsar la comercialització de varietats i races tradicionals com a 

estratègia per a evitar l’erosió genètica i disposar en el futur de més trets per seguir millorant 

les races i varietats davant de noves condicions productives i necessitats. També cal continuar 

reforçant les nostres actuals línies de recerca per al desenvolupament de tècniques de 

producció més respectuoses amb el medi ambient que millorin l’estat de salut dels animals i 

les plantes i la fertilitat del sòl, i que permetin la reducció en l’ús dels plaguicides i herbicides 

de major toxicitat per a les persones i la fauna (com els pol·linitzadors) 

Per últim, un altre dels reptes que es plantegen a nivell de país es l’increment d’aliments 

provinents de l’aqüicultura sostenible. A Catalunya aquest és un sector relativament petit (al 

2016 es van produir 7.900 tones de peix marí, 4.000 tones de mol·lusc i bivalves i 1.800 tones 

de peix continental) que ofereix una bona oportunitat de creixement mitjançant sistemes de 

producció sostenibles, en que l’IRTA pot tenir una paper determinant. 

 

3.-Millorar l’eficiència i efectivitat de la cadena de valor alimentaria: Proporcionant solucions 

innovatives per als sistemes agroramaders i de la indústria de transformació i distribució de 

Catalunya, mitjançant l’aplicació de tecnologies emergents en l’àmbit del Data Driven 

Agriculture, Precision Farming, i Foodchain 4.0. 

Un dels aspectes destacables de la nostra estratègia de futur, és l’aposta per a la incorporació de 

noves tecnologies facilitadores i emergents (Data Driven Agriculture, Precision Agro-Farming, Food-

chain 4.0) amb l’objectiu d’augmentar la productivitat i l’eficiència de la producció agroalimentària, 

així com dels processos de transformació i distribució, en un sistema alimentari més interconnectat 

on el consumidor prendrà una posició molt més central i decisòria.  

L’IRTA pot contribuir activament a la construcció d’un HUB DIGITAL AGROALIMENTARI per tal que 

Catalunya tingui veu pròpia en l’aplicació d’aquestes noves tecnologies, amb un enfocament de 

cadena que permeti multiplicar l’impacte de recerca i la innovació i que faciliti la integració de tots 



els actors que necessàriament han de contribuir a fer front al repte de l’abastiment d’aliments amb 

un cost mediambientalment sostenible. Aquest hub, serà també un punt de trobada per a totes les 

empreses de base tecnològica que necessitin demostrar la seva utilitat per als agrosistemes catalans, 

actuant com un aparador i laboratori d’adaptació de tecnologies a les condicions del nostre entorn.  

En aquest sentit, iniciatives com el laboratori TECH4CLIMATE creat sota el paraigües de Ship2B, del 

qual IRTA és membre fundador, i la participació de l'IRTA en iniciatives com l'Associació de 

Bioinformàtics de Barcelona (BIB), el Living Lab del sector de l'Oli, etc... ajudaran a crear un creixen 

ecosistema de relació entre l'IRTA, el món de l’emprenedoria agroalimentària, i els generadors de 

coneixement que afegeixen valor a les dades generades per l'agricultura 4.0. 

També en el marc de la transformació digital, el sector de l’alimentació haurà d’avançar cap a models 

basats en l’aplicació de noves eines d’interacció amb la societat i que facilitin la interconnexió de tots 

els agents de la alimentaria de valor, per generar intel·ligència de negoci i solucions més adaptades a 

la demanda. 

Es preveu que en els sistemes alimentaris del futur els consumidors estaran molt més involucrats i 

apoderats per a la presa de decisions de consum més informades i adequades a les seves necessitats 

i estils de vida. Cada vegada més els consumidors reclamaran informació confiable sobre els 

productes que consumeixen o sobre el seu impacte en la salut, el medi ambient i la responsabilitat 

social. El disseny de productes i serveis estarà guiat per mecanismes de feedback, suportats per 

informació sobre comportament de consumidors, antropologia de l’alimentació o les biociències 

entre d’altres. Les noves formes d’interacció entre consumidors i agents de la cadena alimentaria 

estimularan processos de co-creació que permetran millors dissenys i formulacions, majors ratis 

d’acceptació de productes i una major confiança per part del consumidor, que també comportarà 

canvis en els seus hàbits de consum. Des del coneixement del sistemes de producció d’aliments, 

l’IRTA pot contribuir decididament a quest procés de transformació del sistema alimentari català, 

facilitant la incorporació o adaptació d’eines i tecnologies disponibles (ex. block chain a la cadena 

alimentaria)  

 

4.- Desenvolupar nous productes i serveis per una nutrició més saludable segura i sostenible: 

potenciar la nostra recerca en l’eix alimentació/salut, per a proporciona a la població aliments més 

saludables i segurs que s’adaptin a les seves necessitats i inspirats en els beneficis de la dieta i estil de 

vida mediterranis. 

A escala mundial s’observen canvis en els hàbits i patrons alimentaris que tenen efectes 

directes sobre la salut de la població. A Catalunya una 34.6% de la població té sobrepès i un 

14.7% obesitat i la OMS alerta que el sobrepès és un factor de risc de les malalties no 

transmissibles. Aquest canvi es deu en bona part a l’abandonament de la dieta mediterrània 

en favor d’altres models importats.  

Un dels nostres objectius serà promoure la innovació en productes de conveniència més 

saludables, inspirats en la nostra cultura culinària i el nostre patrimoni gastronòmic, i 

proporcionar informació veraç i comprensible als consumidors sobre els aliments que 

consumeixen i la manera com han estat produïts, per a facilitar un consum responsable i més 

saludable, amb una major proporció de productes d’origen vegetal. 

Pel que fa a la seguretat alimentaria, tant el nombre de brots de malalties transmeses per via 

alimentaria com la seva taxa per mil habitants va presentar el seus valors màxims l’any 2004 



fins a la seva estabilització el 2007. D’acord amb el Pla de Seguretat Alimentaria del Govern de 

la Generalitat de Catalunya 2017-2021 l’IRTA seguirà treballant intensament per garantir uns 

nivells alts de seguretat en totes les etapes de la cadena alimentària i encarar els nous riscos o 

amenaces potencials que es poden plantejar (amenaces biològiques emergents, menor 

disponibilitat d’aigua, reutilització de subproductes, cadenes de subministrament més 

globalitzades, noves tecnologies d’envasament, nous ingredients, etc.) i per mantenir i 

desenvolupar sistemes d’avaluació del risc adaptats a les particularitats de Catalunya. 

En paral·lel cal adreçar també algunes problemàtiques relacionades amb els actuals sistemes 

de producció animal directament relacionades amb la salut humana com és l’emergència de 

resistències als medicaments antimicrobians. En el conjunt d’Europa s’utilitzen més 

antimicrobians per a la producció animal que per al consum humà i concretament Espanya 

amb 144mg de substància activa per kilogram de carn produïda, ocupa la quarta posició dels 

països amb major utilització. L’IRTA, en coordinació amb la resta d’iniciatives impulsades a 

nivell nacional, prioritzarà la recerca i la innovació per a reduir l’ús excessiu d’aquestes 

substàncies, potenciant mesures alternatives (probiòtic, prebiòtics, bacteriòfags, teràpia 

individualitzada, etc), i contribuint a redissenyant els sistemes de producció animal per reduir 

el risc de malalties zoonòtiques a la cadena alimentaria i l’eradicació de pràctiques incorrectes  

Pel que fa al desenvolupament de nous aliments, un dels eixos més importants d’innovació 

que es plantegen a nivell internacional, és la incorporació de fonts complementaries de 

proteïna d’origen vegetal. La necessitat de diversificar les fonts de proteïna respon tant a les 

limitacions en termes de sostenibilitat dels sistemes de producció animal (amb una major 

petjada ambiental que els d’origen vegetal), com a la creixent preferència dels consumidors 

cap a dietes “flexitarianes” amb major proporció de d’aliments d’origen vegetal. 

La creixent demanda de proteïna d’origen animal, pot representar una important oportunitat 
per a Catalunya, també en termes de diversificació de cultius i d’aprofitament de 
subproductes o residus de la indústria alimentaria. El desenvolupament de nous productes 
funcionals o de gamma alta amb major acceptació per part del consumidor, planteja sens 
dubte una oportunitat per a la innovació tecnològica i la creació de start ups dedicades a la 
producció d’aquest tipus d’aliments. 

L’IRTA disposa de capacitats i experiència tant pel que fa a l’adaptació i millora de cultius i 
varietats vegetals, com en el processat i millora qualitativa i sensorial d’aliments, que poden 
contribuir activament a dissenyar una estratègia que doni resposta a aquesta oportunitat en 
clau de país. 

 

  



5.- Millorar la competitivitat econòmica de les explotacions i empreses del sector agroalimentari: 

Innovació i alternatives per al sector primari i la indústria de la transformació I processat d’aliments 

En els darrers anys s’ha reduït el nombre d’explotacions agropecuàries però n’ha augmentat la 

seva extensió, fet que representa una bona oportunitat per a la millora de la seva 

competitivitat i eficiència. Cal seguir treballant per a transformació cap a explotacions agràries 

més rendibles, modernes i sostenibles augmentant la seva possibilitat d’innovació i la capacitat 

negociadora. de les unitats productives. En aquest sentit serà clau reforçar la transferència i 

capacitació dels professionals agraris i ramaders per tal que puguin liderar aquestes evolució 

cap noves explotacions més rendibles i sostenibles. 

El sector agroalimentari Català ha d’incrementar per una banda el valor per tona del la seva 

producció amb sistemes i productes d’origen diferenciat i per una altre incrementant 

l’exportació de productes de segona transformació amb un valor afegit alt . Actualment més 

de la meitat dels ingressos d’exportació es concentren en productes de l’agropesca 

(especialment carn i despulles) fet que comporta una baixa resiliència davant de possibles 

canvis o tensions geopolítiques en els països de destí. Es necessari per tant incrementar el 

valor afegit dels productes (en sinergia amb altres activitats com el turisme i la gastronomia) 

mitjançant sistemes de producció i/o d’origen diferenciat, o la innovació en nous productes 

més adaptats a les preferències dels consumidors. 

Tanmateix, com ja s’ha indicat anteriorment, es perfilen noves oportunitats de creixement en 

àmbits com ara la bioeconomia, l’economia circular o el desenvolupament i la producció de 

nous ingredients i un fort dinamisme en la creació de start ups agroalimentàries en el marc de 

l’emprenedoria, que ha de ser promogudes i recolzades tant per les administracions públiques 

com pels diferents agents del sistema de recerca i innovació de Catalunya. 

 

6.- Abordar els reptes emergents relacionats amb el canvi climàtic: mitigació i adaptació dels 

sistemes de producció i transformació d’aliments en condicions de clima mediterrani. Adopció 

de noves estratègies productives i desenvolupament i adaptació de poblacions animals. 

Tal com s’esposa en el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya s’ha constatat un 

augment de la temperatura mitjana anual, que en el període 1950-2011 ha estat de 0.24ºC i 

una reducció de la precipitació del 5,4% per dècada. L’increment de temperatura respecte el 

període 1971-2000 podria arribar a ser de 1.4ºC a mitjans del segle XXI (Calbó 2016). Tots 

aquests canvis tenen efectes sobre els sistemes naturals i per tant també sobre els sistemes 

agropecuaris. S’estan constatant importants alteracions fenològiques en el cicle actual de 

moltes plantes i animals així com un augment previst dels danys produïts per l’aparició de 

noves plagues i malalties que afectaran la producció agrícola i ramadera.  

Alguns dels cultius llenyosos més importants (pomera, perera, cirerer i presseguer) ja es veuen 

afectats en la seva producció per la reducció en hores fred arribant fins i tot a temporades 

sense floració en alguns anys. La producció cerealista de secà en les condicions actuals també 

es pot veure seriosament compromesa per l’augment de les temperatures i l’aridesa. Altres 

cultius importants pel país com són la vinya i l’olivera també són fortament dependents de les 

condicions climàtiques que afecten directament tant la seva productivitat com la qualitat dels 

productes obtinguts. Les condicions ambientals més extremes també tenen una forta 

incidència sobre la disponibilitat d’aliments pels animals i sobre la seva morbiditat i mortalitat 

animal, fet que pot afectar específicament la producció de carn, llet i ous. 



L’IRTA disposa de diversos programes de millora i sanitat animal i vegetal, directament 

adreçats a encarar els reptes que plantegen aquestes noves condicions productives i a millorar 

el coneixement dels efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes, els conreus i la ramaderia 

per contribuir al desenvolupament d’estratègies de mitigació i adaptació més efectives per al 

sector. 

A Catalunya, com passa majoritàriament en tot el Mediterrani, l’aigua és un recurs limitat i un 

factor crític per a l’agricultura que utilitza un 72% de la que es consumeix per a regar 265.834 

ha (aproximadament el 32% de la superfície total cultivada). En el 61% de la superfície regada 

el sistema de reg utilitzat encara és per inundació mentre que sistemes potencialment més 

eficients com ara el d’aspersió o degoteig representen el 12% i 26% respectivament. Cal també 

considerar d’una manera global l’ús de l’aigua per tot el sector agropecuari, és a dir, afegir al 

balanç la ramaderia i l’industria agroalimentària, que tot i tenir una menor incidència en volum 

(11%, en relació a altres usos) és molt rellevant des de el punt de vista de la millora qualitativa, 

ja que aquestes activitats són responsables d’una part molt important de la contaminació de 

les aigües.  

Els principals problemes per assolir una gestió sostenible de l’aigua a Catalunya estan associats 

al model de governança i de consens social. Amb les decisions polítiques i les solucions 

tècniques adequades, seria possible assolir una gestió integral dels recursos hídrics per fer 

front al repte d’una major sostenibilitat i autosuficiència alimentaria en el marc del canvi 

climàtic. L’IRTA és un referent en recerca i innovació en matèria d’ús eficient de l’aigua amb 

finalitats agrícoles i pot contribuir molt activament a millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua 

facilitant l’adopció d’instruments econòmics i tecnològics (com ara agricultura i ramaderia de 

precisió) que optimitzin el seu ús Altres estratègies complementaries són també el 

desenvolupant conreus que impliquin una productivitat més alta en relació al consum d’aigua, 

la conservació del recurs o la utilització de fonts no convencionals, poden contribuir Catalunya 

en una posició capdavantera en relació al desenvolupament d’e models integrals de gestió de 

l’aigua en les regions de clima Mediterrani. 

 

7. Nous productes de conveniència, ètics pels nous consumidors. Noves fonts de proteïna, 

nous productes amb proteïna vegetal, nous productes amb cèl·lules musculars 

 

Però això sería objecte d’un altre debat.!!! 


