
Context: macrotendències 
globals



Canvis en el comportament 
del consumidor

Dos terços dels consumidors 
afirmen que durant la pandèmia 
han provat noves maneres de 
comprar. D’aquests, un 65%  
afirma que la seva intenció  
és continuar-ho fent. 
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El futur del treball

Més del 20% de la força laboral 
mundial podria treballar fora de 
l'oficina la major part del temps i 
continuar sent igual d'efectiva. 
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La vulnerabilitat de les cadenes 
de subministrament

Fins a un quart de les 
exportacions globals de béns, 
4,5 bilions de dòlars USD,  
poden canviar en arribar el 2025.
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Fluxos migratoris

L’any 2020 hi havia en el món el triple 
de migrants que al 1970.  
Es preveu que, als països d'ingressos 
alts, la migració neta representi el 82% 
del creixement demogràfic al 2050.
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Desigualtat i increment  
de les revoltes socials

L’any 2030 les desigualtats 
entre els Estats membres  
de la UE no s'hauran reduït.  
La desigualtat global és un 
detonant per a la revolta social.
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Més del 20% de la població 
europea té més de 65 anys,  

i s'espera que aquest percentatge 
augmenti fins al 30% per a 2070. 

Aquest fet genera reptes socials i 
oportunitats de negoci. 

Envelliment de la població



Creixement del mercat asiàtic

Àsia és, cada vegada més,  
el centre de l'economia mundial.  
Al 2040 podria representar més de 
la meitat del PIB mundial i al voltant 
del 40% del consum mundial al 2050.



Escassa disponibilitat  
de matèria primera

Diversos materials com el plàstic, el cartró, 
l’acer o la fusta han pujat de preu,  
generant problemes d’abastiment.  
La manca de xips d’electrònica agreuja  
la situació.
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Increment del preu  
de l’electricitat

Entre el setembre del 2020 i el de 
2021, l’electricitat ha pujat un 293% 
(El País, 28/9/21). Aquesta pujada, 
juntament amb la dels combustibles, 
dispara la inflació al 4%. 
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Macrotendències actuals que 
impacten a la comarca d'Osona
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Fins al 60% dels millennials estan 
interessats a adoptar una dieta 
flexitariana, mentre cada cop són més 
les persones que adopten dietes 
vegetarianes i veganes, i que busquen en 
l’alimentació una font de salut. 

Nutrició funcional i dietes 
alternatives



Conceptes com l’alimentació amb 
propòsit, el benestar animal, els cultius 
ecològics, el comerç just o l’ús de 
materials sostenibles per a l’envasat són 
cada vegada més importants per al 
consumidor. 

Sostenibilitat



7 tendències tecnològiques marquen 
el futur de l’agro: automatització de 

granges, ramaderia intel·ligent, drons, 
hivernacles moderns, blockchain, visió 
per computador i intel·ligència artificial. 

Agritech
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Concentració dinàmica 
d'organitzacions de recerca, 

empreses alimentàries, start-ups, 
plantes pilot i institucions 

acadèmiques del sector 
agroalimentari situades al voltant de 

la Universitat de Wageningen.

Foodvalley, 2004
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5G

La quantitat de subscripcions de 
telèfons intel·ligents 5G a tot el món 
augmentarà a 600 milions per a finals 
del 2021, gairebé triplicant el total de 
2020. L’any 2022, les subscripcions 5G 
es convertiran en l'estàndard. 
.



Blockchain

El Blockchain, juntament amb la 
intel·ligència artificial i 
l’aprenentatge automàtic, seran  
les tecnologies més 
transformadores dels propers 
temps. 

.



Ciberseguretat

L’any 2021 han crescut un 70% 
els ciberatacs a les PIMES 
espanyoles. El cost mig de patir 
un accident cibernètic és de 
30.000€.  

.



El 50% dels treballadors 
necessitaran tornar a capacitar-se 
per a 2025, a mesura que 
augmenti l'adopció de tecnologia. 
La majoria ho hauran de fer en els 
propers 6 mesos.

Reskilling

Font:	Freepik



Algunes regions com Euskadi 
aposten per projectes de territori:  
As Fabrik és un ecosistema 
innovador de serveis avançats 
per a l'economia digital, que 
impulsen acadèmia, indústria i 
administració.  

Estratègies territorials
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Mobilitat sostenible

El Pacte Verd té com a objectiu una 
reducció del 90% de les emissions 
procedents del transport d'aquí a 2050. 
D’aquí al 2040, s’espera que el 60% de 
la flota de vehicles siguin elèctrics.
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Mètodes de transport 
alternatiu

La pandèmia ha incrementat en més 
d’1 milió el nombre de nous usuaris de 
bici i patinet a Espanya.  

Apareixen els primers busos autònoms.  

Font:	Freepik



Mobilitat urbana de 
mercaderies

La pandèmia generada pel COVID-19 
ha incrementat notablement l’e-
commerce, i s'espera que aquesta 
tendència segueixi a l'alça. Cal 
replantejar la distribució urbana: ús de 
nous vehicles i noves formes de 
col·laboració.
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Segons el WEF, fins al 2025, les 
professions emergents creixeran 
del 7,8% al 13,5% i 85 milions de 
llocs de treball desapareixeran.

Redisseny dels llocs de 
treball i perfils necessaris



El rol dels millenials

D’aquí a 4 anys, els millenials 
representaran el 75% de la força 

laboral. Però a la UE, un 16,5% dels 
joves entre 20 i 34 anys no estudia 

ni treballa (19,6% a Espanya).



Centres de Noves Oportunitats (E2O) com ”
El Llindar” ofereixen un nou model 

pedagògic basat en l’ acompanyament 
subjectiu als joves a través d’itineraris 

d’experiència professional que els permet 
recuperar l’interès per la formació i 

(re)connectar-los al món formatiu /o laboral.

Nous models d’aprenentageNous models d’aprenentage



SALUT5
01 0302 04 05



S’ha produït una acceleració 
massiva del ritme de la innovació 
mèdica. La seqüència del genoma 
de la COVID-19 es va descobir en 
poques setmanes, i la vacuna es va 
desenvolupar en menys d’un any

La revolució biofarmacèutica 
es consolida



Es calcula que la telemedicina 
creixerà aproximadament un 
38% fins a 2025 i que abastarà un 
mercat global de 40 mil milions 
de dòlars. 

Telemedicina



L’ús de la intel·ligència artificial en 
la salut millorarà els resultats de 
diagnòstic fins a un 40% i reduirà 
el cost dels tractaments fins a un 
50%.

Ús de la IA



Finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels ajuts  directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit d'ocupació


