
 

 

La digitalització necessària per a l'activitat agro-ramadera 
 

 

Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), la digitalització és un 

"eix transversal" en què "basar la recuperació" de sectors com l'agroalimentari després 

de la pandèmia de la covid-19, ja que són "estratègics" en l'economia de país. 

  

A la jornada telemàtica "Internet de les coses en el sector agro-ramader. Resultats 

projectes IoF2020", organitzat per Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, durant la 

seva intervenció, la cap de l'Àrea de Digitalització a la Subdirecció General d'Innovació 

i Digitalització de el Ministeri, Natalia Moreno, ha posat en valor les estratègies 

implementades pel govern Espanyol i per la Unió Europea al llarg dels últims anys. 

 

Moreno ha recordat programes com l'estratègia de digitalització que va posar en marxa 

el 2019 el MAPA amb la finalitat de "donar suport i impulsar la transformació digital" 

de el sector agroalimentari i l'entorn rural, que posteriorment s'ha vist afectada per la 

pandèmia de la Covid- 19. 

 

Una estratègia que es durà a terme a través de diferents plans d'acció, el primer dels 

quals ja està acabant i s'ha centrat en començar a reduir la bretxa digital potenciant 

l'arribada de la connectivitat "a tot el territori". 

 

Aquest primer pla "tindrà continuïtat" en el segon, que pot beneficiar a més dels fons 

europeus Next Generation, segons especificava Moreno. 

 

Entre els objectius principals d'aquesta acció està no només reduir la bretxa digital sinó 

també fomentar l'ús de dades en el sector a través de plataformes de big data d'accés 

lliure que reportin "solucions útils" en les tasques i impulsar el desenvolupament 

empresarial i els "nous models de negocis". 

 

Per a Moreno, és important la digitalització perquè millora la productivitat "més ràpid" i 

afegia que l'agricultura "no és aliena a això" ja que també està immersa en un procés de 

"profunda transformació digital", més després de la pandèmia de la Covid. 

 

En la mateixa jornada, el tècnic de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, Pablo 

Fernández, feia una breu presentació de el projecte europeu "Internet of Food & Farm 

2020 (IoF2020)" i les activitats relacionades desenvolupades a Espanya. 

 

Recordava que en el projecte hi participen 116 socis de 28 països, que tindrà una durada 

superior als quatre anys i una inversió de 35 milions d'euros. 

 

En concret, s'han estudiat casos en herbacis, fruites, làctics, hortalisses i carn a través de 

projectes "multiactor", segons ha assenyalat. 

 

En el cas concret d'Espanya, IOF 2020 ha permès "a el cooperativisme" emprendre 

processos de transformació digital, conèixer el seu grau de digitalització o "comprendre 

les seves necessitats". 

 



A més, en aquest marc s'han plasmat accions com els fòrums Datagri (tres edicions), un 

congrés per a joves cooperativistes, enquestes, debats i publicació de 15 articles en 

revistes. 

 

En la mateixa jornada es van explicar alguns dels casos desenvolupats a Espanya com 

un sobre digitalització i suport a la presa de decisions en la producció avícola de carn en 

el qual participa el centre tecnològic i d'investigació Teknik. 

 

Consisteix en la col·locació de sensors que recullen informació com lluminositat, 

temperatura o emissions de gasos en granges, transport d'animals i en la manipulació 

final a l'escorxador per optimitzar els processos de producció. 

 

L'objectiu, segons el dossier recollit al web de IOF 2020, és reduir un 10% la 

mortalitat de les aus a les granges, incrementar un 20% la producció de pollastres 

de la classe A o rebaixar un 10% l'ús d'aigua. 

 

En el sector agrícola, s'ha presentat un cas sobre innovació en la cadena de valor 

hortícola d'hivernacle també centrat en la recopilació, mitjançant sensors, d'una àmplia 

gamma d'informació d'interès per al tomàquet encara que aplicable a altres cultius. 

 

En aquest cas, en el qual participa la Universitat d'Almeria i Coexphal, la fi és 

incrementar la productivitat entre un 6,9 i un 8,3%, reduir un 5,2% els costos (en 

aigua o energia) i un 5 , 3% l'ús de pesticides. 

 

A més, en la jornada es van detallar altres accions dins de l'IOF 2020 sobre boví, 

alimentació animal, sector vinícola, olivera, raïm de taula, reg i fitosanitaris. 
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