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1. Visió global de la indústria
agroalimentària
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La indústria agroalimentària mundial
Principals productors agroalimentaris mundials per valor de producció
en milers de milions d'euros (2021)

• La producció mundial agroalimentària
es va valorar en 6,5 bilions d'euros el
2021.
• La Xina és el primer productor de la
indústria agroalimentària mundial,
amb un valor de producció superior al
valor de producció dels cinc països
següents combinats.

França

Estats Units

707

Japó

Alemanya

129 19
22
Itàlia
186
Espanya

99

121 21

127 19

Xina

246 46

Índia
1.571

160 9

179

Indonèsia

• Els Estats Units, el Japó, Alemanya i
el Brasil completen el top 5 dels
principals productors agroalimentaris
del món.

Brasil

187 2

122 22

Alimentació

Begudes

Font: PRODECA, a partir d’Euromonitor 2021

6

Principals empreses agroalimentàries del món
Europa

Xina

Canadà

Japó

Estats Units

Corea del Sud

Mèxic

Brasil

Nova Zelanda
Sud-est asiàtic

Font: PRODECA, a partir d’Orbis (codi 10: Elaboració de productes alimentaris +
codi 11: Elaboració de begudes. Empreses ordenades per facturació)
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2. La indústria agroalimentària a
Catalunya
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Alimentació
animal
Maquinària

Sector
primari
• Ramaderia
• Agricultura
• Pesca

Altres ingredients i
additius
• Additius alimentaris (colorants,
aromes, etc.)
• Ingredients i matèries
primeres (nacionals i
importades)
• Ingredients d'alt valor afegit
(funcionals)

Fabricació

Indústria
auxiliar:
Packaging
Maquinària i
processament
d’aliments
Maquinària
de packaging

Logística
especialitzada

Proveïdors del
sector primari:

Logística
especialitzada

Cadena de valor del sector agroalimentari català

Comerç a l'engròs

(majoristes de
productes alimentaris)

Especialistes en
gestió de residus
alimentaris

Serveis especialitzats:
Laboratoris i anàlisis
Enginyeria d'operacions i consultoria

Canal:
Minoristes
• Botigues tradicionals
• Grans cadenes de
supermercats
• Cadenes especialitzades

Horeca
• Restaurants independents
• Cadenes de restaurants
• Canal social de col·lectivitats

Certificació i seguretat alimentària

Tercer canal

Consultories d'estudis de mercat i negocis

• Vending
• Convenience
• Etc.

Agències de mitjans i de publicitat

Segments considerats en el marc d’aquest estudi del sector agroalimentari català
(a excepció dels segments «Comerç a l’engròs» i «Serveis especialitzats»)

Font: ACCIÓ i PRODECA
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Catalunya, primera destinació de les empreses agroalimentàries
Primer sector de la indústria
catalana per facturació

Facturació
43.088 M€

Treballadors
177.031

(+13% vs. 2017)

(+1,9% vs. 2017)

Ecosistema de suport de
primer nivell
• Centres de recerca de primer nivell
dedicats a la innovació tecnològica en la
transformació dels aliments.

• Xarxa logística que dona servei a 400
milions de consumidors a Europa i el
Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores.

• Més de 1.900 startups estan instal·lades a
Catalunya, amb 120 startups del sector
agroalimentari.

• El Port de Barcelona i el Port de Tarragona
mantenen un lideratge indiscutible en el
moviment de productes agroalimentaris, a
Europa i al Mediterrani.

19,2% del PIB català
Regió exportadora líder a
Espanya
• Catalunya és la 1a regió exportadora
agroalimentària d'Espanya, per davant
d'Andalusia des de 2020.
• Representa el 16% de les exportacions
agroalimentàries catalanes.
• Augmenta les seves exportacions per
sobre de la mitjana de l’Estat (12,3% de
Catalunya enfront del 10,70% de l’Estat).

Infraestructura logística
superior

Els líders de l’agroalimentació
trien Catalunya
• Catalunya és una ubicació atractiva i líder
per a la IED agroalimentària a l’Europa
Occidental, i és la 5a regió en nombre de
projectes.
Principals empreses agroalimentàries que
inverteixen a Catalunya:

Autèntic pol d'atracció de talent
• La creativitat més avantguardista és la
que ha elevat Catalunya i la seva cuina a la
posició internacional més prestigiosa.
• 8 titulacions universitàries, 6 màsters
universitaris i 4 titulacions d’FP-DUAL,
així com una àmplia oferta d’educació
contínua.
Font: ACCIÓ
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Primer sector de la indústria catalana

Total del sector agroalimentari català1  43.088 M€ de facturació el 2019
Indústria de l’alimentació i begudes3

Sector primari2

(+13% vs. 2017) – 19,2% del PIB català

Indústria auxiliar4

4.690 M€ de facturació

30.090 M€ de facturació

8.308 M€ de facturació

57.427 explotacions agrícoles/pesca

4.253 empreses

658 empreses

55.022 treballadors

90.579 treballadors

31.430 treballadors

Informació addicional: canals de venda i distribució5
Horeca de l’alimentació
i begudes

Minoristes de l’alimentació
i begudes

Majoristes de l’alimentació
i begudes

Facturació

10.175 M€

20.083 M€

22.999 M€

Empreses

49.028

30.895

7.215

Treballadors

211.595

141.553

49.805

Nota 1: Correspon a la suma del sector primari + la indústria de l’alimentació i begudes + la indústria auxiliar
Font: ACCIÓ, a partir de: 2 Idescat, “Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries” (2016) + dades de pesca
marítima (2016); 3 INE, “Estadística estructural d’empreses” (2019): sector industrial; 4 elaboració pròpia a partir de
dades d’Orbis, i 5 INE, “Estadística estructural d’empreses: sector serveis” (2019)
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La indústria de l’alimentació i begudes a Catalunya continua en alça i presenta un 16% d’increment de facturació en els darrers cinc anys
Evolució de les principals variables de la indústria de l’alimentació i begudes a Catalunya
4.339
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• La indústria de l’alimentació i begudes catalana ha incrementat un 15,7% la seva facturació des del 2015. Igualment, en el mateix període, ha
incrementat un 29,0% el nombre d’empreses i un 13,5% el nombre de treballadors.
• El 2019, la indústria de l’alimentació i begudes catalana ha representat un 23,0% de la facturació de la totalitat de la indústria d’alimentació i begudes
d’Espanya, un 14,2 % del nombre d’empreses i un 19,9 % del nombre de treballadors.
• Així mateix, el 2019 la indústria de l’alimentació i begudes catalana ha suposat un 23,3% de la facturació del total de la indústria de fabricació
catalana, un 12,2 % del nombre d’empreses i un 20,1 % del nombre de treballadors.
Font: ACCIÓ, a partir de l’INE

12

Principals empreses de la cadena de valor de la indústria agroalimentària catalana
Sector primari

Indústria de l’alimentació i begudes

Indústria auxiliar
Ingredients i additius

Fertilitzants/llavors

Envasatge

Maquinària procés
alimentari

Logística
especialitzada

Maquinària agrícola

Maquinària
d’envasatge

Especialistes en gestió
de residus alimentaris

Canals de venda i distribució
Horeca

Minoristes

Majoristes

Nota: Aquesta és una representació parcial per a il·lustrar quines empreses pertanyen a l’ecosistema del sector
agroalimentari a Catalunya, però hi pot haver altres empreses que no estiguin incloses en aquest estudi
Font: ACCIÓ, a partir d’Orbis
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Un ecosistema de suport català de primer nivell [...]
Fires

Centres de formació

Clústers
Programa de Clústers de Catalunya d’ACCIÓ

Organitzacions i associacions empresarials

Altres

Polítiques públiques i instruments públics de foment

Font: ACCIÓ
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[...] que compta amb instal·lacions científiques i centres tecnològics de recerca capdavanters, [...]
Els grups de recerca bàsica i aplicada de suport a la transferència tecnològica i una xarxa completa de centres científics i tecnològics constitueixen la base
del programa de recerca i innovació de Catalunya.
Centres de recerca agroalimentària
acreditats per TECNIO

Grups de recerca i centres tecnològics
d’agroalimentació (TECNIO)

Altres centres de recerca:
Fundació Torribera (UB)

Infraestructures científiques de primer nivell

Sincrotró ALBA,
l'accelerador de partícules
més gran del sud d'Europa

IDIADA,
instal·lació de proves
d'automoció

Parc de Recerca Biomèdica,
líder del sud d'Europa en
recerca biomèdica

Institut de Ciències
Fotòniques, una de les millors
institucions de recerca del món

Centre de Ciències Òmiques
(COS), centre de referència a
Europa per a les ciències
òmiques

Mare Nostrum (BSC),
3r superordinador del
sud d'Europa

Font: ACCIÓ
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[...] així com amb centres de recerca en gastronomia i nutrició pioners al món

La Fundació Alícia, un centre de recerca enfocat
a la gastronomia i els hàbits alimentaris
• La Fundació Alícia, Ali-mentació i cièn-Cia, és un centre de recerca
dedicat a la innovació tecnològica gastronòmica, a la millora dels
hàbits alimentaris i a l'avaluació del patrimoni alimentari i gastronòmic.
• Amb la complicitat i col·laboració dels millors professionals, entre els
quals hi ha reconeguts xefs i científics destacats, l'objectiu principal
d'Alícia és una alimentació saludable per a tothom.

elBullifoundation: alimentant la creativitat
• elBullifoundation és una fundació privada, de gestió familiar, impulsada
per Ferran Adrià i Juli Soler, amb una visió basada en la voluntat
d’impulsar la innovació i la creativitat a través del llenguatge de la
cuina, investigant i experimentant per potenciar el talent i ajudar a
tothom a buscar els seus propis límits, tot preservant el llegat i l'esperit
del prestigiós restaurant El Bulli per a la societat.

Font: ACCIÓ, a partir de la Fundació Alícia i d’elBullifoundation
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Principal hub de startups de la Unió Europea, amb 120 startups del sector de l’agroalimentació
Més de 1.902 startups ubicades a Catalunya (2021)
2n hub de la UE preferit pels
fundadors per a crear-hi una
startup
Startup Heatmap Europe, 2021

5è hub de
startups de la UE
StartupBlink,
2021

120 startups del sector de l’agroalimentació (agritech i foodtech)

Nota: Mostra il·lustrativa d’algunes de les startups d’agroalimentació
Font: ACCIÓ, a partir del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2021 i de Dealroom
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Catalunya és el centre logístic intermodal més gran del sud d'Europa que presta servei a tota la cadena de valor agroalimentària [...]
Catalunya acull dos dels principals ports del Mediterrani, una estació de tren d'alta velocitat, un aeroport internacional guardonat i autopistes
perfectament connectades amb la resta del sistema viari europeu.
Principals ports internacionals
de Barcelona i Tarragona
• 4 M de passatgers i 95 MT en trànsit de
mercaderies.
• Connexió amb més de 825 ports de tot el
món.
• El Port de Barcelona és el 3r més productiu
d'Europa.
• Tarragona disposa d’un port internacional i
compta amb un aeroport i una zona
d'activitats logístiques amb 100 ha.

Barcelona - El Prat, aeroport
de classe mundial

Una àmplia xarxa ferroviària
i infraestructura viària

• 100 companyies aèries volen a 200
destinacions diferents de 57 països
d'arreu del món.

• Catalunya és la principal regió europea pel
que fa a la dotació d'infraestructura viària
de quatre o més carrils (48,7 km/1.000 km2)

• La instal·lació per a mercaderies aèries,
amb 47,1 hectàrees, està integrada en una
plataforma logística única a Europa: una
zona amb un radi de 7 quilòmetres i amb
2.000 hectàrees dedicades a la logística.

• Una extensa xarxa ferroviària de gairebé
1.800 km que connecta les principals ciutats
de Catalunya amb la resta d'Espanya i
França, incloent 400 km d'alta velocitat.

L'excel·lent posició geoestratègica de Catalunya permet connexions intercontinentals eficients amb l’Àsia i Amèrica, i una distribució fàcil i ràpida al
sud d'Europa i el nord d'Àfrica. La xarxa logística pot arribar a 400 milions de consumidors a Europa i al Mediterrani/Àfrica en menys de 48 hores*.

Font: ACCIÓ, a partir de CIMALSA i Port de Barcelona
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[...] i que compta amb dos ports internacionals altament equipats, especialitzats en el sector agroalimentari

INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS

Superfície terrestre (2020)

1.112 ha

Superfície terrestre (2020)

543 ha

Superfície logística (2020)

212 ha

Superfície logística (2020)

92 ha

Profunditat (2020)

Fins a 16 m

Profunditat (2020)

Fins a 19 m

Tràfic de contenidors (2020)

3,0 MTEU

Tràfic de contenidors (2020)

43.787 TEU

Tràfic total (2020)

59,5 MT

Tràfic total (2020)

26,8 MT

Tràfic agroramader i alimentari (2020)

12,5 MT

• El Port de Barcelona té la major oferta de serveis de logística i
transport d'Espanya i del sud d'Europa. Tots els mitjans de
transport estan disponibles en un radi de 5 km del Port.
• Infraestructures i serveis específics, com el mercat majorista de
Mercabarna, el Port i l'Aeroport de Barcelona, treballen conjuntament
per consolidar Barcelona com un hub clau per al producte fresc
d'Europa i del Mediterrani.

Tràfic agroramader i alimentari (2020)

4,7 MT

• El Port de Tarragona està situat en un enclavament geoestratègic
únic, i és un dels ports principals d'Espanya i un port líder a Europa.
• El Port de Tarragona manté un lideratge indiscutible en el
moviment de productes agroalimentaris, tant a Espanya com a la
Mediterrània, i contribueix a aquesta activitat econòmica gràcies a
serveis i infraestructures especialitzades que fomenten la importació.

Font: ACCIÓ, a partir de la Memòria anual de 2020 i les dades estadístiques de tràfic del Port de Barcelona, i
de la Memòria anual de 2020 del Port de Tarragona
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El sector agroalimentari bat el seu rècord d’exportacions amb un augment del 12,3% respecte l’any anterior
Exportacions agroalimentàries catalanes,
desglossament per subgrups (2021)

12.878 M€
Exportacions agroalimentàries catalanes (2021)
16% de les exportacions catalanes
21,78% de les exportacions agroalimentàries espanyoles

2.745
Empreses exportadores regulars de productes
agroalimentaris (2021)

Alguns dels exportadors regulars més importants

Font: PRODECA, a partir del resum de les exportacions agroalimentàries catalanes de 2021 amb dades d’AEAT
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60 oportunitats de negoci internacional per a les empreses catalanes d’alimentació

Alimentació: 43 oportunitats
Agricultura: 12 oportunitats
Vins, caves i begudes: 5 oportunitats

Per a més informació sobre aquestes oportunitats: Recomanador d’oportunitats de negoci internacionals
Font: ACCIÓ, a partir del “Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals de 2021”
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Catalunya, destí líder internacional de la IED agroalimentària
• Durant el període 2017-2021 s'han registrat 36 projectes d'IED a
Catalunya, la qual cosa suposa un increment del 80% respecte al
quinquenni anterior (2012-2016). Aquests projectes han comportat
una inversió de capital de 595 M€ (+16% vs. el quinquenni anterior)
i un total de 2.161 llocs de treball (+15% vs. el quinquenni anterior).
• Catalunya és la 5a regió de l'Europa occidental en nombre de
projectes, la 10a en creació de llocs de treball i la 13a en inversió
de capital en la indústria agroalimentària.

Sector agroalimentari. IED a les regions de l'Europa occidental,
ordenades per nombre de projectes (2017-2021)

7a
10a
Scotland
West
Midlands

1a
Nord Rhine
Westfalen

6a
East Midlands

Empreses que han invertit a Catalunya durant el
període 2017-2021
3a
South East

2a
Flemish
region
4a
Ile-de-France

9a
Portugal

8a
BadenWürttemberg

5a
CATALUNYA

Font: ACCIÓ, a partir d’fDi Markets (2017-2021)
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Els líders del sector agroalimentari escullen Catalunya per ubicar-hi els seus hubs tecnològics
PepsiCo invertirà en un nou hub digital a Barcelona
que servirà de centre d’excel·lència
«Hem escollit estratègicament Barcelona i Dallas perquè són ciutats realment
innovadores, amb talent de primer nivell, sistemes educatius de primer nivell
i infraestructures regionals totalment desenvolupades. Els nostres hubs digitals
donaran suport als esforços de PepsiCo per ser una empresa encara més
ràpida, més forta i millor. En crear un entorn àgil i dedicat on la innovació
prosperi, el nostre talent tindrà l'oportunitat de liderar treballs que arribaran
a escala global i tindran un impacte significatiu per a PepsiCo durant molts
anys».

Lidl instal·la a Barcelona el seu centre
europeu d'excel·lència digital
La cadena alemanya de distribució Lidl ha instal·lat al centre
de la ciutat catalana un centre europeu d'excel·lència
digital des d’on atendre tots els països europeus. Lidl Digital
ocupa 3.200 metres quadrats, i constitueix un centre de suport
internacional en el marc de la seva estratègia digital.
Des de les oficines es presten serveis de comerç electrònic
i de gestió de relació de clients a escala regional a Europa.

Athina Kanioura, directora d'estratègia i transformació de PepsiCo
Nestlé crea més de 100 llocs de treball al seu Global IT Hub a Barcelona des de l'inici de la pandèmia
Actualment, reuneix uns 600 experts amb competències que cobreixen tota la gamma d'àmbits informàtics, des d'equips connectats fins a
intel·ligència artificial, així com tecnologia de nova generació i finances digitals, entre d'altres. Amb treballadors procedents de 50 països diferents i amb
un 40% de dones en llocs de lideratge, el Global IT Hub dona suport amb productes i serveis informàtics a tots els mercats i marques de Nestlé. «Tot i
que semblava que la pandèmia va aturar el món, el nostre centre de TIC va continuar creixent. Més que mai, la tecnologia és al cor de tot el que fem, i
continuarem evolucionant en el context de la nostra nova realitat i de les noves maneres de treballar, i la nostra recerca de professionals en totes les àrees
tecnològiques és contínua».
Cristina Ghetti, responsable del Global IT Hub de Nestlé a Espanya
Font: ACCIÓ
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Una àmplia oferta d’estudis universitaris i una gastronomia mundialment reconeguda que atrau talent d’arreu del món
Àmplia oferta de formació en agroalimentació a Catalunya:
8 graus especialitzats

6 màsters universitaris especialitzats

4 titulacions d’FP-DUAL

2 centres especialitzats en alimentació

18 cursos de formació continuada en agroalimentació

Atracció de talent cap a Barcelona
Un dels millors llocs del món per a viure i treballar. Un imant
per a joves professionals i investigadors d'arreu d'Europa
1a regió del sud d'Europa per al futur el 2020-2021
FDI Int, 2020
Barcelona és la 3a millor ciutat d'Europa
Resonance Consulting, 2021

Catalunya és gastronomia
La creativitat més avantguardista és el que ha elevat Catalunya i la seva
cuina a la posició internacional més prestigiosa, i ha atret visitants de tots
els racons del món només per tastar la millor cuina catalana.

3a ciutat en infraestructura digital
Nesta, 2020

Aquest reconeixement universal s'ha aconseguit gràcies a la imaginació que es
troba arreu de Catalunya, encapçalada per famosos xefs guardonats amb
estrelles Michelin i altres guardons de guies de prestigi, que són, sens dubte,
els màxims exponents de la cuina catalana contemporània.

5a ciutat preferida del món per a treballar
Boston Consulting Group, 2019

Ferran Adrià

Carme Ruscalleda Els germans Roca

5a ciutat del món en termes d'habitabilitat
Global Power City Index, 2020

Jordi Cruz
Font: ACCIÓ, a partir de l’informe “Catalunya és gastronomia” de
l’Agència Catalana de Turisme i de les estadístiques del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
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3. Tendències i reptes de futur de la
indústria agroalimentària a Catalunya
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Tendències i reptes de futur de la indústria agroalimentària a Catalunya (I)
SOSTENIBILITAT
Aliments de producció sostenible:
basats en la bioeconomia circular i
l’agricultura de precisió.

Proteïnes vegetals i carn cultivada:
ampliar l’oferta alimentària d’aquests
nous aliments, amb un perfil nutricional
enriquit i amb bona organolèptica.

Aliments ecològics: productes
naturals sense insecticides,
herbicides, fertilitzants ni químics.

Traçabilitat dels aliments
per a identificar aliments sostenibles i
assegurar-ne l’autenticitat, via
tecnologies de blockchain.

Reducció i eliminació del
malbaratament d’aliments
a partir d’incrementar l’auto-proveïment
+ la incorporació de noves tècniques
(blockchain, fotònica) + food upcycling.

Reducció del plàstic d’un sol ús i
reducció dels embalatges de plàstic.

Aliments locals de km 0:
retorn a la proximitat per a reduir
l’impacte del cost del transport +
obtenir aliments més frescos i de
qualitat  Canvi de model a sistemes
productius locals i distribució menor.
Anàlisi del cicle de vida del producte
per a avaluar les càrregues ambientals
associades a un producte alimentari (pes
del producte, consum energètic, etc.).

ALIMENTACIÓ SALUDABLE I NUTRICIÓ DE FUTUR
Reducció de malalties
relacionades amb l’alimentació
(obesitat, diabetis, malalties
cardiovasculars, etc.).

Productes saludables/
funcionals, naturals o amb
components afegits (probiòtics,
prebiòtics, proteïnes, fibra,
etc.).

Alimentació propera als
medicaments:
cerca del benestar mental i
emocional a través dels
aliments.

Nutrigenètica:
alimentació personalitzada i dietes
personalitzades.
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Tendències i reptes de futur de la indústria agroalimentària a Catalunya (II)
TECNOLOGIES AGROALIMENTÀRIES (AGRIFOODTECH)
Innovació agroalimentària impulsada per la tecnologia

Indústria 4.0 alimentària: digitalització de la producció agroalimentària

• Tecnologies agràries – Agritech: utilització de la tecnologia en el món
de l’agricultura amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment i
l’eficiència, pel que fa al medi ambient i l’adaptació al canvi climàtic.
Entre les seves aplicacions, hi podem trobar:
 Sistemes d'automatització de cultius.
 Nous sistemes de cultiu: granges verticals, indoor farming,
cultius hidropònics, aquapònics, etc.
 Tecnologies de l’aigua: reutilització de l’aigua per al reg.
 Microelectrònica i xips integrats per a garantir la seguretat,
l’origen i la traçabilitat dels aliments.
• Tecnologies alimentàries – Foodtech: explora la manera d’aprofitar
els avenços tecnològics per millorar l'eficiència i la sostenibilitat en
el disseny, la producció, l'elecció, el lliurament i el gaudi dels
aliments. Entre les seves aplicacions hi podem trobar:
 Nous productes elaborats amb impressió 3D.
 Materials de frontera: nous ingredients i nanopotenciadors de
sabor encapsulats.
 Òmiques: foodomics (elaboració d’aliments funcionals i de
suplements nutricionals); i genòmica (modificació genètica
d’aliments per a fer-los més resistents a plagues o a canvis
ambientals, millorar-ne les característiques, etc.)

• Principals tecnologies de la Indústria 4.0 utilitzades en la producció agroalimentària:
 IoT i sensors: manteniment predictiu/preventiu, control de qualitat i control
de camps i collites.
 Big data + IA: manteniment preventiu per a evitar aturades de la producció i
reducció de despeses de manteniment.
 DLT/blockchain: garantia d’origen i traçabilitat, reducció del malbaratament.
 Ciberseguretat: evitar interrupcions del procés per causes externes.
 Connectivitat: xarxes privades mòbils i monitorització de variables.
 Fotònica/quàntica: sensors per a detectar matèries estranyes, controls de
qualitat o automatitzar processos d’inspecció.
 New Space: monitoratge de conreus, piscifactories o de la fertilitat del
terreny.
 Robots/cobots: activitats poc ergonòmiques i picking/fabricació.
 Fabricació additiva (impressió 3D): maquinària personalitzada i impressió
d’aliments a partir d’ingredients frescos.
 Simulació: disseny i control dels processos de fabricació (digital twins).
 Automatització: monitoratge de maquinària, dispositius i processos.
 Drons: fumigació de conreus i agricultura de precisió.
 RV/RA: formació i manteniment de les rutines de canvi de producció.
 Cloud: gestió de cultius i de ramat, imatges, dades, etc.
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Tendències i reptes de futur de la indústria agroalimentària a Catalunya (III)
Exemples d’empreses catalanes que apliquen les noves tecnologies en l’agroalimentació:
Natural Machines, impressió 3D d’aliments
L’empresa catalana Natural Machines ha desenvolupat una impressora
3D d’aliments anomenada Foodini, un electrodomèstic-minifàbrica de
cuina que es pot instal·lar en diverses ubicacions individuals, i així retallar
els costos de fabricació als clients industrials i a la distribució. Clients de
diversos sectors estan utilitzant la Foodini per a imprimir en 3D els seus
aliments i ingredients: restaurants, proveïdors de menjar, fabricants de
menjar, i companyies d'educació, investigació, nutrició i salut.

Modpow, estalvi d’aigua en els cultius
L’empresa barcelonina Modpow ofereix un servei programari, integrat
amb sensors inalàmbrics, que permet millorar el rendiment dels cultius a
través de l’estalvi d’aigua i d’energia. Degut a que la terra dels camps no
és homogènia, havent-hi zones més seques i zones més humides, les
tecnologies basades en sensors ajuden a planificar la quantitat i
freqüència de reg a cada zona, optimitzant la producció. Els DataLoggers
de ModpoW disposen de diversos ports per connectar sensors que, un
cop instal·lats, envien les dades al núvol de forma continuada.

Bistecs vegetals impresos en 3D de Nova
Meat
La startup barcelonina Nova Meat treballa en una tecnologia que
permetrà donar una textura fibrosa, de múscul, a un producte fet a partir
de proteïnes vegetals, i així no renunciar a l'experiència d'ingerir un tall
de carn. La tecnologia que han patentat és la microextrusió, que permet,
d'una manera molt similar a la impressió 3D de teixits, utilitzar ingredients
de base vegetal per a imitar el múscul. S’ha començat la investigació per
la textura, perquè és la característica més complicada d'aconseguir, però
també es treballa en el gust i l'aspecte.
Cubiq Foods, greixos cultivats
Startup de Granollers que aplica la tecnologia per desenvolupar i
produir greixos que s'adapten a les necessitats dels clients industrials
que volen produir aliments saludables. L'empresa ha desenvolupat tres
processos tecnològics: una emulsió d’oli-aigua, tècniques de
microencapsulació d'omega-3 i una plataforma de cultiu cel·lular per
a greixos especials (omega-3 de base cel·lular). Les seves plataformes
ajusten la duresa, la textura i el sabor, així com el contingut de greix en
aplicacions de productes a mida.
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Tendències i reptes de futur de la indústria agroalimentària a Catalunya (IV)
Exemples d’empreses catalanes d’agroalimentació que utilitzen les tecnologies de la Indústria 4.0:
Sistema EcoStruxure, automatització de la neteja
Schneider ha desenvolupat per a Nestlé Waters una solució integral i
sostenible per a reduir el temps de parada necessari per a un procés
de neteja in situ, i així millorar la traçabilitat de les operacions de neteja i
de producció. El sistema implementat, anomenat EcoStruxure, té una
arquitectura flexible que s’adapta a les limitacions del software i de
l’automatització, i permet realitzar un seguiment i diagnòstic del procés de
neteja in situ. Gràcies a aquest sistema s’ha aconseguit una reducció del
20% del temps de parada de la producció i una major productivitat.
Tecnologia d’IA per a controlar la humitat del pa
IRIS és una empresa d’enginyeria deep-tech especialitzada en sistemes
de monitorització en temps real i en l’aplicació d’intel·ligència artificial
en processos productius per a impulsar la millora de la qualitat i
l'eficiència en la indústria. Recentment ha desenvolupat la tecnologia NIR
(espectroscòpia infraroja), aplicada a la indústria del pa i la pastisseria,
que és capaç d'optimitzar el percentatge d’humitat del producte en
temps real per a controlar el procés de fabricació o corregir en temps real
qualsevol desviació. En el sector del pa i la pastisseria industrial, la humitat
de les masses de pa i pasta és un paràmetre que requereix un control
exhaustiu, atès que els canvis en la humitat del producte afecten
característiques com la molla, el tipus de crosta o la consistència.

eFoodPrint, dades massives per a la predicció de collites
eFoodPrint proporciona models de predicció de collites amb
algorítmica i tecnologia de big data, amb la finalitat d’optimitzar la presa
de decisions, els estocs i la logística, i anticipar les necessitats de
personal de camp i magatzem en funció de les prediccions de volum i les
dates de collita. És un sistema que permet extreure informació agrícola
de diferents fonts (com ERP, Hesperides, eFoodPrint ENV, quaderns de
camp digitals, etc.) i combinar-la per crear informes personalitzats i
dinàmics de resultats de qualitat, tècnics i econòmics.
Atlantis Cattle, IoT per a geolocalitzar ramats
Atlantis Cattle és una solució innovadora que permet geolocalitzar i
monitorar el bestiar que pastura lliurement a la muntanya des d'una
aplicació. Consta d'un dispositiu enllaçat a una internet de les coses i
d’una aplicació (Android). El dispositiu d’IdC és portàtil i està integrat al
collar de l'animal. Aquest dispositiu compta amb diversos sensors,
geolocalització i una bateria que li proporciona una llarga vida útil.
L'aplicació permet geolocalitzar el bestiar en temps real i controlar la
temperatura i la sortida dels límits territorials, i també inclou mapes de
calor per a controlar els patrons de pastura.
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Consulteu l’informe aquí:
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/eic-sectoragroalimentari-catalunya
Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:
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