
Context de creixent incertesa i complexitat: el món canvia 
ràpidament i la velocitat de canvi s’accelera exponencialment
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INTERCONNEXIÓ / COMPLEXITAT / INTERDEPENDÈNCIA



EXPLOTAR / EXPLORAR



Els problemes que ara encarem no es poden 
resoldre amb els nivells de pensament i 

cooperació que teniem en el moment de 
generar-los



La REVOLUCIÓ VERDA   
1950 -1960

• Varietats d’alt rendimient
• Fertilizants químics
• Nous productes fitosanitaris
• Irrigació
• Mecanizació
• Transformació en els usos del sòl

Augment dràstic de la productivitat
que no és sostenible



EFICIÈNCIA 
A CURT TERMINI



3 mil milions amb sobre pes

2 mil milions amb desnutrició



3030 - 40% dels aliments es malbaraten



10 mil milions de persones en 2050



Una demanda alimentaria en augment



El sector agroalimentari ja és responsable d’una part
important de les emissions de gasos d’efecte hivernacle



CANVI CLIMÀTIC: ESCASSETAT D’AIGUA/ EPISODIS CLIMÀTICS 
EXTREMS



DEFORESTACIÓ, DESTRUCCIÓ I CANVIS EN ELS USOS  DEL SÒL



SOBREEXPLOTACIÓ DE RECURSOS NATURALS



PÈRDUA DE BIODIVERSITAT I DESTRUCCIÓ D’ECOSISTEMES 
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INTERCONNEXIÓ / INTERDEPENDÈNCIA /COMPLEXITAT



Els sistemes alimentaris tenen tenen el potencial de sustentar la salut
humana i preservar el medi ambient, però actualment suposen una amenaça

per ambdós

Són moltes les evidències que indiquen que els sistemes alimentaris estan 
fallant en múltiples fronts, començant per la seguretat alimentària i la nutrició



Diagnosi

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.agronoms.cat/general/informe-mengem-futur/&psig=AOvVaw2uofsyBwKwVP1XtPOH6FUV&ust=1570540682248202


La producció mundial d'aliments s'ha de mantenir dins d'aquests límits per reduir el risc de canvis
irreversibles i potencialment catastròfics en el planeta

Límits planetaris



2030 = 2 x planeta Terra



"Necessitem urgentment canviar la 
forma en què produïm i consumim
aliments per poder abastir tota la 
població millorant, la salut i la 
nutrició dels consumidors, les rendes 
dels productors i al mateix temps, 
protegint el nostre planeta."

Laura Tuck Vice-President, Sustainable Development 
The World Bank 

Les estratègies actuals a nivell internacional no 

estan donant resultats suficients



Urgeix una transformació radical del sistema 

alimentari global

Sense una acció ferma i contundent, correm el risc de no ser capaços d'assolir 

els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Acord de París, deixant 

a les futures generacions un planeta severament degradat i on gran part de la 
població patirà les conseqüències del canvi climàtic i la malnutrició.



https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-

Lancet_Commission_Summary_Report.pdfç

https://livestream.com/brightnorway/eat

Com podrem

proporcionar una dieta 

saludable a una població

de 10 mil milions de 

persones sense

sobrepassar els límits

planetaris?

https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdfç
https://livestream.com/brightnorway/eat


Canvis en la producció alimentaria (2010-2050)



Dieta actual vs DIETA PLANETARIA



Sistemes Alimentaris

Inclouen "tots els elements (entorn, persones, aportacions, processos, 

infraestructures, institucions, etc.) i activitats relacionades amb la producció, 

processament, distribució, preparació i consum d'aliments i la producció d'aquestes

activitats, inclosa la socioeconòmica i resultats ambientals ". Abasten moltes cadenes

de valor diferents



Els sistemes alimentaris també inclouen activitats que no es 
basen en les relacions de mercat sinó en la cultura, la 

gastronomía, les normes socials, el clima i altres factors



https://www.un.org/en/food-systems-summit

TRANSFORMACIÓ SOSTENIBLE DELS SISTEMES ALIMENTARIS 

https://www.un.org/en/food-systems-summit






D'un model lineal extractiu, 
fortament depenent de 

combustibles fòssils, a un 
model basat les energies

renovables i en els principis
de l'economia circular i la 

bioeconomia



Altres dimensions clau

A més del vincle amb la seguretat alimentaria i l’economia, el sector 
agroalimentari també està directament relacionat amb la gestió dels recursos 
naturals i la biodiversitat, l’equilibri territorial i la conservació del patrimoni 
cultural i paisatgístic.

L’alimentació és una part essencial del 
nostre futur i és també una eina 
extremadament poderosa per fer 
possible canvis a nivell global, en tant 
que connecta de manera directa la nostra 
salut amb la salut del planeta.



Producció alimentaria i revalorització del 
Medi Rural

Les accions que es poden impulsar en el marc de la producció alimentària per a la 
revaloració i activació de les zones rurals es troben plenament concernides per les 
estratègies europees que emanen del Pacte Verd, llançat per la nova Comissió Europea 
i que preveu fer d'Europa un continent climàticament neutre en emissions.

El medi rural català està envellit, masculinitzat i en risc de 
despoblament



Noves narratives per ajudar a redefinir el marc actual:

L’aliment no pot ser tractat com una simple mercaderia i 
que el seu valor el determini el preu de mercat

https://www.academia.edu/6604247/What_if_food_is_considered_a_common_good

https://www.nature.com/articles/s43016-021-00245-5

https://www.academia.edu/6604247/What_if_food_is_considered_a_common_good
https://www.nature.com/articles/s43016-021-00245-5


UNA NOVA 
REVOLUCIÓ 
AGRARIA:

SOSTENIBILITAT



Estem davant del que pot ser la disrupció més 
profunda, ràpida i amb majors conseqüències en 
la producció agroalimentària, des de la primera 
domesticació.



“La producció agroalimentària està en condicions
d'experimentar el tipus innovació que va canviar les 
finances en la dècada de 1980, les comunicacions
personals i comercials en la dècada de 2000 o la vida 
social en aquesta dècada. “ Tony Fadell



EFICIÈNCIA A LLARG 
TERMINI= RESILIÈNCIA



La revolució Agritech
El gran interès que suscita la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari
també és en part conseqüència de les fortes tendències que s'estan observant, 
com ara l’increment en la demanda de proteïnes en els països en 
desenvolupament o els canvis en les preferències dels consumidors en el món
occidental.

Gran intensitat d'innovació 
científica i tecnològica, des de 
l'edició gènica, la intel·ligència 
artificial, el data science o les 
tecnologies digitals, aplicades 
a la producció d'aliments i 
cultius



Eines pel canvi

Innovacions l’àmbit de la  Biotecnologia

• Seqüenciadors de nova generació (NGS)
• Tecnologies de fenotipat
• Nous sistemes d'array de baixa densitat

Incorporació de noves tecnologies

• Tecnologies satelitals
• Sistemes automàtics de munyida
• Robotització dels sistemes de cultiu
• Drons / vehicles aeris no tripulats



Nous sistemes de producció

• Producció indoor
• Vertical Farming
• Hydroponics
• Agricultura urbana

Eines pel canvi



Ready for disruption



OUTPUS PRODUCTIUS/  SERVEIS ECOSISTEMICS / ALTRES USOS DEL TERRITORI



Les dades faran possible solucions
fins ara  inimaginables per 
alimentar el món i protegir el 
planeta

Experiència i lideratge mundial en 
ciència de dades, anàlisi intel·ligent, 
bioinformàtica, investigació
traslacional i intercanvi de 
coneixement sobre sòls, cultius, 
bestiar, aliments i sostenibilitat.

Treballem juntament amb
l'acadèmia i la indústria per oferir
noves innovacions, serveis i 
productes per a tot el sector 
alimentari i agrícola (Rothamsted
Research, Reading University, NIAB i 
SRUC).https://www.youtube.com/watch?v=807EAfobKiQ

https://agrimetrics.co.uk/what-we-do

https://www.youtube.com/watch?v=807EAfobKiQ
https://agrimetrics.co.uk/what-we-do




https://wle.cgiar.org/cosai/news/urgent-task-we-must-innovate-sustainably-intensify-global-south%E2%80%99s-agricultural-systems

https://wle.cgiar.org/cosai/news/urgent-task-we-must-innovate-sustainably-intensify-global-south%E2%80%99s-agricultural-systems


https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/104050/Transformation%20Initiative%20Briefing%20-
%20Tech%20A4%20for%20web_repaired.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Les 10 tecnologies amb major impacte transformador 

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/104050/Transformation Initiative Briefing - Tech A4 for web_repaired.pdf?sequence=1&isAllowed=y


S’acumulen les evidències que la producció

animal convencional està assolint els seus

límits per proporcionar aquests productes d'una
manera ètica i sostenible

Augment de la demanda de proteïna

76% al 2050

• Els actuals sistemes de producció són una de les principals causes d'aparició de resistències

als antimicrobians.

• Aquests sistems están associats a l’aparició de malalties infeccioses de tipus zoonòtic

• El consum excessiu de carn també s'ha associat amb algunes malalties cròniques



L’elevat cost ambiental associat a la producció de carn fa necessari

trobar fonts alternatives de proteïnes, tant per al consum humà com

per a l'alimentació animal i intensificar els esforços per 
desenvolupar sistemes d'aqüicultura més sostenibles

Noves fonts de proteïna





Al 2030 el cost de les proteïnes alternatives serà cinc vegades més barat

que les proteïnes animals existents i en el 2035, 10 vegades més barat, 
per acabar igualant el cost del sucre

Cap al 2030, la quantitat de vaques als EUA hi
haurà disminuït en un 50% i la indústria ramadera
estarà pràcticament en fallida



La tecnologia pot fer que els animals esdevinguin
obsolets també en l’alimentació

"Durant milers d'anys, els animals s'han emprat per proporcionar productes i serveis valuosos
com el transport, comunicacions, energia, treball, vestimenta, medicaments i, per descomptat, 
aliments. Però la història ha demostrat que els animals no són necessàriament el millor mitjà
per aconseguir aquests productes i serveis finals "

Quan sorgeixen noves tecnologies que són millors i més barates, els mercats tendeixen a 
canviar. I canvien ràpidament, aquest resultat poques vegades es pot evitar.

Anticipem que molts consumidors es passaran als aliments "animal-free" si aquests productes
comencen a complir o superar els seus alternatives basades en animals, en aspectes clau com
cost, sabor, funcionalitat, conveniència i salut ".



Flexitarians, Millennials, y Generació Z 

lideraran el canvi en la demanda

Els flexitarians, o consumidors que prefereixen 

els aliments d'origen vegetal i que consumeixen 

productes animals amb moderació, són els 

principals impulsors de la creixent demanda de la 
indústria d'alternatives a la carn.



Sorgeix una nova generació de startups per 

oferir sistemes de producció de proteïnes més
eficient i sostenible

S'espera que el mercat de la carn

alternativa creixi de $ 4.6 mil milions en 

2018 a $ 140 mil milions d'aquí a deu

anys capturant fins al 10% del mercat
total de la carn.

Els nous aliments ja han 

començat irrompre en el 

mercat de la carn i s'espera

que la seva incorporació

s'acceleri exponencialment

entre 2021 i 2023 (paritat de 
costos)



El futur dels sistemes agroramaders europeus radica en enfocaments circulars, no lineals, amb un 
ús integrat i regeneratiu dels recursos naturals i l'agro-biomassa associada, que eviti la pèrdua de 
recursos i l’emissió de contaminants.

La gestió de la salut i el benestar dels animals sota el concepte ONE HEALTH és un requisit previ 
per al bon funcionament dels sistemes agroalimentaris circulars i sostenibles.

Els enfocaments
convencionals de 
producció ramadera no 
seran suficients, cal un 
canvi de paradigma



"En els propers 10 anys les 

empreses líders

seran aquelles que impulsin

la nova era de l'consum
conscient "



Continua la 
revolució
blava

Nous sistemes

de producció i 

una aqüicultura

més sostenible

Els nous sistemes de 

terrestres i marins

d'aqüicultura tenen el 

potencial d'augmentar

l'eficiència de el sector i 

reduir les pressions sobre 

els hàbitats costaners i 
terrestres



MES CONEIXEMENT sobre el microbioma

https://youtu.be/JhXdhX2D7iY

.

Una mejor comprensión microbioma ha revelado 

la conexión que existe entre cerebro, sistema 

digestivo y emociones y la importancia de su 
correcto equilibrio.

https://youtu.be/JhXdhX2D7iY


“Microbioma de les coses”

Al 2035 la idea del "microbioma de les coses" 

(per analogia a l'concepte de IOT), estarà

establerta com un component bàsic disponible 

per a l'explotació científica i tecnològica per 

millorar la producció i el processament

sostenible d'aliments i un factor clau en la 

salut i el benestar animal i humana.

S'espera que el mercat de l'microbioma humà arribi als 658 milions de dòlars en 2023, creixent a una taxa

anual de l'22,3% durant el període (2019-2023.



Els test de control individual 

permetran la personalització de 

les dietes i el control de la salut
física i mental

PERSONALIZACIÓ
Internet of Food Things

Industria 4.0
Impresió d’alimentos 3D



• TRAÇABILITAT
• SEGURETAT ALIMENTARIA
• CONFIANÇA DEL CONSUMIDOR
• REDUCCIÓ DE PÈRDUES 
• TRANSPARÈNCIA



En els propers 30 anys el 70% de la 
població mundial es concentrarà en 
Grans Ciutats

Arreu del món sorgeixen innombrables 

iniciatives per respondre al repte 

d’alimentar les MEGACIUTATS del futur



AgriTectura y EcoCiutats

https://agritecture.tumblr.com/post/165831299407/green

https://agritecture.tumblr.com/post/165831299407/green


Food-as-Software

Fermentació de precisió

Biologia computacional

Ingenieria genètica

Biologia sintètica

Agricultura de precisió

Productes “plant based” 

Agricultura cel·lular

El nou llenguatje de l’alimentació

Carn cultivada (clean meat, lab-

grown meat, cell based, or in-vitro 

meat)

Acuaponia

Labricultura Agricultura urbana

Vertical farming

Smart agro



Avui, el  95% de 
l’alimentació
mundial es 
produeix al sòl

https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/04/soils-great-pressure-un-pollution-
report-food-farming-mining

Un terç dels sòls del planeta 

estan greument degradats i es 

continua  perdenr sòl fèrtil a 

un ritme de 24.000 milions de 

tones a l’any.

https://www.theguardian.com/environment/2021/jun/04/soils-great-pressure-un-pollution-report-food-farming-mining


La innovació científica i tecnológica será suficient?

• Creix la percepció que ens acostem a un punt d’inflexió transcendental en la 
nostra historia com a espècie. 

• Els indicadors alerten que estem a punt de sobrepassar els límits planetaris 
(canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, i esgotament de recursos).

• En molts casos i per sota del llindar social (creix la desigualtat el nord i sud 
globals).

Necessitat creixent
de canvis molt
profunds



Aigua /  Aliments /  Aire

SOSTENIBILITAT

Sòl

Biodiversitat

Una nova revolució Verda i High Tech



Redirigir les narratives de les polítiques de Recerca, Tecnologia i Innovació movent el 
focus en el creixement econòmic com a principal prioritat i enfocar-se en l’assoliment 
dels ODS i les transicions profundes a més llarg termini

Innovació Transformativa i Perspectiva Multinivell
(MLP)

Aproximacions
sistèmiques per 
promoure la 
transformació dels
actuals sistemes
sociotècnics

https://youtu.be/_q1is1JGJxU

https://youtu.be/_q1is1JGJxU


AGENDES 

COMPARTIDES



Els Enginyers Agrònoms tindran un paper clau com a 
agents de transformació dels sistemes alimentaris



“No estem en una era de canvis,
estem canviant d’era”

Anna Palli
anna.palli@irta.cat

Unitat de Vigilància Tecnològica - IC



• EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdfç

• https://www.rethinkx.com/food-and-agriculture

• https://www.transformingfoodsystems.com/

• https://www.weforum.org/reports/incentivizing-food-systems-
transformation

• https://docsend.com/view/2pg2q8q

• https://www.academia.edu/6604247/What_if_food_is_considered_a_co
mmon_good

• https://www.wrap.org.uk/content/food-futures

Recursos

https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdfç
https://www.rethinkx.com/food-and-agriculture
https://www.transformingfoodsystems.com/
https://www.weforum.org/reports/incentivizing-food-systems-transformation
https://docsend.com/view/2pg2q8q
https://www.academia.edu/6604247/What_if_food_is_considered_a_common_good
https://www.wrap.org.uk/content/food-futures

