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La nova agricultura que està arribant

El futur de l’agricultura i 
de la producció d’aliments 
està configurant-se ara ma-
teix. Vivim temps de grans 
canvis que provenen de la 
digitalització, de la reducció 
de la disponibilitat de recur-
sos i de les novetats en el 
camp de la biotecnologia.

L a  m a s s i v a  e x t e n s ió 
d’equips de captació de da-
des està duent l’agricultura, 
la ramaderia i tot el procés 
d’industrialització i comerci-
alització a la generació d’in-
gents volums de dades, que 
és el que entenem per digi-
talització. Aquestes dades ja 
es comencen a explotar per 
a diferents funcions com ara 
l’optimització dels treballs 
en camp, l’agricultura de 
precisió, la previsió de pla-
gues i collites, la regulació 
de les condicions ambientals 
dins de les granges, l’adap-

tació de l’alimentació a les 
condicions i fase de creixe-
ment dels animals, i un llarg 
etcètera. En la transformació 
dels aliments la digitalitza-
ció també incideix optimit-
zant els processos a les in-
dústries, reduint les pèrdues 
de producte en totes les fases 
de transformació, incorpo-
rant processos robotitzats 
que els fan més eficients, i 
un altre llarg etcètera. En 
la darrera fase, la de comer-
cialització, la digitalització 
permet optimitzar els estocs 
intermedis reduint el malba-
ratament, dona informació 
per adaptar els productes a 
les necessitats dels diferents 
perfils de consum i millora 
tota la cadena logística, en-
tre molts altres.

L’altre gran àmbit que es-
tà provocant els accelerats 
canvis és la limitació en la 
disponibilitat de recursos. 
En primer terme hi figura 
l’energia, un factor de pro-
ducció determinant, que la 
guerra a Ucraïna ha accentu-
at i accelerat. En segon ter-
me tenim l’aigua, que cada 
cop és més demanada pel 
conjunt de la societat i més 
limitada a causa del canvi 
climàtic que ens afecta. Fi-
nalment, altres factors de 
producció com els fertilit-
zants d’origen mineral són 
més escassos i cars a causa 
dels canvis geoestratègics 
mundials que s’esdevenen. 
Per aquests motius, cada 
cop és més clar que els tres 
àmbits de la sostenibilitat 
(mediambiental, econòmica 

i social) són indissociables: 
per garantir la supervivèn-
cia econòmica de les explo-
tacions haurem de ser més 
respectuosos amb el medi 
ambient i, al mateix temps, 
aquesta supervivència de les 
petites i mitjanes explotaci-
ons és la màxima garantia de 
la millor gestió del territori.

I el tercer dels àmbits que 
provoquen canvis radicals en 
la producció d’aliments són 
tots els que afecten la biotec-
nologia. La massiva extensió 
d’aquestes tècniques permet 
obtenir una gran varietat 
d’aliments molt més ben adap-
tats a les necessitats de cada 
perfil de consumidor, plantes 
més ben adaptades a les condi-
cions climàtiques i edàfiques, 
seleccionar aquelles varietats 
que no són afectades per pla-
gues, fongs, bacteris i virus, 
totes elles combinades amb 
la computació.

Aquests tres grans àmbits 
tenen un element en comú: el 
coneixement aplicat, o altra-
ment dit, la innovació. Sense 
PERSONES amb coneixe-
ments i sense ORGANITZA-
CIONS capaces de transfor-
mar-los en solucions efectives 
i eficients, no podrem fer front 
al gran repte d’alimentar de 
forma justa i equilibrada tota 
la humanitat, que es preveu 
que arribi als 9.700 milions 
d’habitants l’any 2050. 

Els enginyers agrònoms 
treballem per incorporar de 
manera ràpida aquests canvis 
a les empreses agroalimentà-
ries i ajudar-les a adaptar-se 
al futur.
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lataforma de gestió de 
contactes, eina de màr-
queting i comunicació 
personal, portal d’ocu-
pació i plataforma pu-
blicitària. Tot això són 

atributs de Linkedin, la xarxa 
social professional per excel·lèn-
cia, amb uns 15 milions d’usuaris 
a l’Estat. Fent paleses les dimen-
sions d’un instrument del qual, 
tal vegada, no s’explota tot el 
potencial. I que és clau per crear 

aliances i generar negoci. Com 
utilitzar-lo de forma òptima per 
aconseguir resultats es posarà 
sobre la taula en el marc d’un 
taller que impartirà Ester Bar-
qué demà tarda a la sala Àgo-
ra. N’és el promotor Agrupem, 
l’agrupació empresarial del Pla 
d’Urgell constituïda el 2022 amb 
el propòsit de fer xarxa. Promou 
accions formatives, networking 
i actuar com a lobby davant 
l’administració.

|| Posen sobre la taula com fer servir 
Linkedin per aconseguir resultats que 
repercuteixen positivament en l’empresa

Xarxes socials, 
via directa per 
generar negoci
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L’organitzadora, Agrupem, promou accions com jornades.


