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EL SECTOR
AGROALIMENTARI
CATALÀ
El sector agroalimentari català ocupa un pes
determinant i estratègic pel present i futur
del país:
• MIDA: Un dels principals sectors de l’economia
catalana; clúster líder i referent a Europa
L’agroindústria catalana genera un volum de
negoci anual de 28.689,58 M€
Representa el 19,73% del PIB industrial català
• CREIXEMENT I DINAMISME: En 2017 Catalunya
és líder europeu en creixent en exportació del
sector agroalimentari a Europa
Per primera vegada es supera la xifra de 10.000
M€ en exportacions agroalimentàries catalanes
(10.069 M€).
Increment del 4,64% en relació l’any anterior
(augment del 92,16% en valor en els darrers 10
anys).
La taxa de cobertura assoleix un nou rècord
històric: 99,66%, fet que posa de manifest
l’augment sostenible en la creació de valor de
les empreses catalanes del sector.
• VOLUM I VALOR: Important increment en valor
dels productes agroalimentaris catalans en els
mercats exteriors perquè, si bé el volum
exportat en els últims 10 anys ha augmentat un
67,35%, el valor ho ha fet en un 92,16%.
En els darrers cinc anys el valor ha crescut a raó
del doble del volum.

Això també es constata amb el càlcul de la
ràtio valor/volum d’exportació de tot el sector
agroalimentari, que al 2017 se situa en 1,59
enfront de 1,38 el 2007.
• PERSPECTIVES DE FUTUR: Context
ascendent
Major demanda i valorització global (augment
mundial de la necessitat d’aliments i begudes
i valorització de la qualitat i seguretat
alimentària)
Catalunya és referent mundial en gastronomia,
capital de la Dieta Mediterrània, i amb una
xarxa - ecosistema punter en innovació i
serveis adreçats al sector.
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TENDÈNCIES
GLOBALS

Tendències sociodemogràfiques
Ens trobem davant d’una gran diversitat de
consumidors amb necessitats, cultures i edats
diverses que estan contribuint a variacions en la
demanda d’aliments i begudes per part dels
consumidors.
Tendències logística
En quant a logística destacar la Integració
vertical; les línies de subministrament son cada
vegada mes curtes i eficients (agricultor,
comerciant, minorista) i els Importadors i
majoristes s’estan especialitzant en productes o
segments de productes concrets (ecològics,
gourmet, premium, begudes) oferint al
productor tota la logística per evitar
intermediaris innecessaris i minimitzar el transit
time; evitant un encariment excessiu del preu
final de venda del producte.

Tendències en la distribució
La distribució d’aliments i begudes estan
marcades per la globalització i l’augment
d’operadors / retailers nacionals i internacionals
que generen una forta competència i per la
necessitat d’adaptar-se a les demandes i
preferències dels consumidors. Alhora el factor
disponibilitat del producte en les estanteries
també és un element primordial en la decisió
de compra actual.
Tendències de consum
A banda dels dos factors principals en la decisió
de compra del consumidor (preu i qualitat)
cada vegada més entren en joc altres elements
com la preocupació per la salut, la seguretat
alimentària, la responsabilitat social i la
transparència en la informació dels productes.
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UN SECTOR AMB
POTENCIAL DE
FUTUR

CREIXEMENT AGROALIMENTARI AL MÓN
• Creixement de la demanda mundial per
l'evolució positiva de l'economia segons
preveuen els organismes internacionals
(condicions monetàries expansives, sanejament
financer i baixos preus del petroli) i pel
creixement de països emergents (Àsia,
Llatinoamèrica, Àfrica).
- Volum: Per augment de població, reducció de
costos logístics i productius.
- Valor: Per incorporació de països emergents al
consum de productes amb valor afegit i per la
preocupació generalitzada per l'alimentació
(salut i el benestar).
• Escassetat: No solament per la demanda sinó
també per canvi climàtic, sequera i altres usos
del sòl.
• Fort focus d'activitat inversora en el Sector
Agroalimentari

TENIM UNA PROPOSTA DE VALOR
CONSISTENT
• Alts nivells de qualitat i de seguretat
alimentària (traçabilitat) alineada amb mercats
més exigents (EU, USA, etc)
• Capacitat d'adaptació a les principals
tendències de creixement que presenta el
sector a nivell mundial:
1. Aplicació de tecnologia: Qualitat, conservació
i eficiència productiu.
2. Respecte mediambiental i sostenibilitat de la
producció.
3. Salut – benestar.
4. Organolepsia.
La taxa de cobertura assoleix un nou rècord
històric: 99,66%, fet que posa de manifest
l’augment sostenible en
la creació de valor de les empreses catalanes
del sector.
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IMPACTE EN
L'EQUILIBRI SOCIAL
I TERRITORIAL

EQUILIBRI SOCIAL

EQUILIBRI TERRITORIAL

No presenta un efecte col•lateral negatiu
d'excessiva concentració de la riquesa com en
altres activitats que incrementen la desigualtat
social:

L'origen dels productes i dels processos de
transformació pot aportar valor competitiu,
creant oportunitats d'emprenedoria en l'àmbit
rural:

• La disponibilitat d'aliments de proximitat
facilita l'accés de tota la població a uns hàbits
de vida saludable.

• Compensa el desplaçament de població a les
ciutats en cerca d'oportunitats educatives o
laborals atenuant la despoblació rural.

• És més permeable al emprendimient en
relació a altres sectors perquè no requereix
necessàriament grans inversions, per la qual
cosa ofereix oportunitats laborals a estrats
socials i col•lectius desfavorits: dones, joves,
grups en risc d'exclusió social.

• Afavoreix l'ús del sòl, evitant els problemes
mediambientals derivats de l'abandó de
l'activitat agrícola.
- Desertització.
- Pèrdua d'espècies autòctones.
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UN SECTOR
ESTRATÈGIC
I SINGULAR
Múltiples països-destinació amb
característiques i marcs
regulatoris també molt diferents

EUROPA
• França.
• Alemanya.
• UK.
• Resta.

ÀSIA ORIENTAL
• Japó.
• Xina.
• Hong Kong.
• Taiwan.
• Corea del Sud.

MIDDLE EAST
• Emirats Àrabs.
• Qatar.
• Bahrain.
• Aràbia Saudita.
• Líban.

AMÈRICA
• Amèrica del Nord: USA, Canadà.
• Latam: Mèxic, Perú, Xile,
Colòmbia, Hub Carib (Panamà,
Rep. Dominicana).

ÀFRICA
• ECOWAS (Economic Country of
West Africa States)
Marroc.
• Sud-àfrica.
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Múltiples sub-Sectors amb
característiques molt diferents, 3
dels quals tenen molt més pes
(60% del total)

CARN

FINE FOOD
• Suposa un 27% de les
exportacions totals.
• Inclou una àmplia llista de subsectors: dolços, conserves, etc.
• Petites empreses (molt
atomitzades), moltes d'elles amb
posicionament premium, amb
menor organització sectorial i
bones possibilitats de transport
(preu i conservació).

VI I CAVA
• 6% de les exportacions.
• Inclou vins i caves (75% gamma
mitjana-alta i 5% alta), productes
que per preu i transport
s'adapten bé a l'exportació.
• Empreses concentrades, amb
marca organitzades
sectorialment, competitives i
experimentades en exportació

• 35 % aprox. de les exportacions
del sector (80% porcí). El
producte facilita l'exportació:
bona conservació, preu permet
transport, les empreses
compleixen requisits sanitaris.
• Empreses concentrades,
organitzades, competitives i
experimentades en exportació

FRUITA I
HORTA
• 11% aprox. de les exportacions
del sector agroalimentari.
• Inclou sobretot fruites amb os i
cítrics, que per preu, menor
rellevància de la marca i
conservació limiten més
l'exportació
• Empreses concentrades i
organitzades sectorialment

OLI
• 9% aprox. de les exportacions
del sector agroalimentari.
• Molt reconegut en valorització
de producte i preu
6
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EXPORTACIONS
CATALANES PER
SECTORS
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UN SECTOR
ATOMITZAT

Poc nivell de concentració, amb poques
empreses grans i forta presència de
PIMES familiars.
3.400 Empreses
75.700 Treballadors
22 Treballadors / Empresa

Necessitats de professionalització i
inversió.
Escassa aplicació de màrqueting,
tecnologia i activitat de R+D
Baixa competitivitat = Dificultats per al
creixement
Barreres logístiques i regulatòries
= Dèficit d'internacionalització.
Risc de “commoditització” de l'oferta i
de pèrdua de competitivitat enfront
d'altres països si no s'innova i es migra a
un model productiu de creació de valor.
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DESPESA DE
PRODECA PER
SECTORS
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SERVEIS

1. FIRES
INTERNACIONALS
La participació a fires
internacionals facilita la cerca
d'importadors o distribuïdors,
és una eina útil per establir
nous contactes comercials. És
un punt de trobada amb els
clients, i esdevé una
plataforma per a la
comunicació de marca.

2. BUSINESS
FORUMS
Business Forum és una plataforma
de connexió de negocis entre
empreses agroalimentàries. A l’era
digital, Business Forum reivindica
el contacte directe entre
empresaris i importadors
internacionals per a avançar en el
desenvolupament de l’economia
agroalimentària i el comerç
internacional.

Prodeca té per objecte la promoció dels productes
agroalimentaris catalans en el mercat nacional i
internacional.
Ofereix serveis de suport al comerç exterior i
d’acompanyament en el procés
d'internacionalització a les empreses
agroalimentàries catalanes; facilita la seva
participació a les principals fires agroalimentàries
internacionals, desplega programes d'iniciació a
l'exportació, diversificació de mercats, promoció
comercial i consolidació de la presència a països
tercers. Organitza trobades de negoci entre
empreses catalanes i operadors de mercats
nacionals i internacionals, així com relacions
comercials i de cooperació amb països tercers en
l’àmbit agroalimentari.
Prodeca participa activament en iniciatives
relacionades amb la gastronomia catalana com a
eina de valorització i millora del posicionament
dels productes i les empreses catalanes del sector.

3.CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA I
RECURSOS PER A
L'EXPORTACIÓ
L’àrea es dedica a aportar
valor als diferents
segments del sector
agroalimentari mitjançant
l’obtenció, tractament i
divulgació de la informació
de mercat necessària per
potenciar la competitivitat
i la internacionalització de
les seves empreses.

4. PROJECTES
EUROPEUS
Els projectes
europeus ajuden als governs
regionals i locals d'Europa a
desenvolupar i oferir millors
diagnosis i eines pel sector.
Mitjançant la creació d'un
entorn i les oportunitats per
compartir solucions, volem
garantir que els esforços
d'inversió, innovació i
implementació del govern
condueixin a un impacte
integrat i sostenible per a les
persones i el lloc.
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6. SOLUCIONS
SECTORIALS

5.COMPETITIVITAT
LOCAL
El públic estratègic de Prodeca
són les petites i mitjanes empreses.
Mitjançant el suport a iniciatives
locals per a aquest segment de
companyies invertim en la seva
competitivitat i fomentem el seu
desenvolupament comercial. Les
accions de proximitat són un
laboratori de les empreses que
exportaren en els deu anys vinents
i dedicar-hi una part dels recursos
és una inversió amb retorn de
consum i notorietat en el públic
local i, ajuda a les empreses a
desenvolupar experiència i múscul
en un mercat cada cop més
globalitzat.

L'enfoc sectorial de Prodeca està
fent que en la planificació de cada
àrea es detectin millor les
necessitats i oportunitats
promocionals. Per cada sector i
depenent del seu pressupost i valor
estratègic s'està treballant en el
desenvolupament d'un pla sectorial
amb accions comercials i
promocionals per fomentar la
competitivitat i internacionalització
del sector (carn, fruita, fine food, vi i
gastronomia).

7. GASTRONOMIA,
PRODUCTE I
INTERNACIONALITZACIÓ
Aquest eix correspon a les
activitats de promoció de la
gastronomia catalana i el seu
rebost en el mercat nacional i
internacional. Una manera de
millorar el posicionament dels
productes de les empreses
agroalimentàries catalanes és
promocionar-les mitjançant la
gastronomia i sinèrgies comercials
amb grups importadors o de
resrtauració.
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SERVEIS

1. FIRES
INTERNACIONALS
2018
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ISM - COLÒNIA (ALEMANYA)
28 AL 31 DE GENER. DOLÇOS I SNACKS
EMPRESES PARTICIPANTS: 12

ASIA DELEGATES

ISM és una important fira alemana de dolços i snacks. En la darrera edició hi van participar 1.513
expositors representants de 65 països, i que van rebre la visita de més de 37.000 visitants professionals
procedents de 141 països, va ser un punt de trobada entre elaboradors i compradors internacionals,
concebuda com a plataforma de presentació de productes i novetats del sector, basant, en gran part, el
seu èxit en la innovació.

LLISTA D'EMPRESES
La Granja
Viuda Pifarre Y Cia, Sl
Torrons Alemany
Virginias
Neules Artesanes Sant Tirs
Delicat Aliment Sl
Trias Galetes-Biscuits Sa
Cudié
Happy-Lab (Gourmandise Sl)
Crit D'or
Vira Brands / Vira Confectionery
Chocolates Solé

UN MERCAT EN CREIXEMENT
Les exportacions a Alemanya s’han doblat en
els últims 5 anys assolint els 48.884,39 milers
d’euros al 2015. A data octubre de 2016,
Catalunya ja va exportar a Alemanya per valor
de 51.109,66 milers d’euros, xifra superior a la
de 2015.
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FRUIT LOGÍSTICA. BERLIN (ALEMANYA)
7 - 9 FEBRER. FRUITA I HORTALISSES
EMPRESES PARTICIPANTS: 14

EL SALÓ MONOGRÀFIC LÍDER DE LA FRUITA
Fruit Logística és un saló internacional monogràfic, considerat líder mundial en aquest sector. En la
darrera edició hi van participar 2.785 expositors de 83 països, amb una afluència de 65.000 visitants de
135 països, de l’àmbit de la comercialització, la importació, i la distribució. Es va tractar del certamen
més important d’Europa dedicat a la fruita i les hortalisses. A més, l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), empresa pública del Departament d’Agricultura, va mostrar a Fruit Logística els
programes de R+D per a aquest sector.

LLISTA D'EMPRESES
Actelgrup
Afrucat
Citrics Terres de l'Ebre
Copa Fresh
Dasben
Fruites Font
Grup Català
Grupo Diego Martínez
IGP poma de girona - fructicola empordà
IGP poma de girona - girona fruits
IGPpoma de girona -giropoma costa brava
Irta
Mercabarna
Viyefruit sa
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BIOFACH. NÜREMBERG (ALEMANYA)
14 - 17 DE FEBRER. PRODUCTES ECOLÒGICS.
EMPRESES PARTICIPANTS: 18

EL SALÓ MONOGRÀFIC DELS PRODUCTES ECO
Organització i gestió de l’espai Catalunya, on les empreses expositores van presentar les seves novetats
de subsectors tan diversos, com beguda de soja, olis, tortes, farines oleaginoses, galetes, conserves, fruita
seca, cafè, infusions, fruita i verdura ecològica, xocolata, carn, bacallà, begudes, sucs, snacks, vinagre,
brou, crema d’ametlles, cacau, cervesa, mel, plats preparats i alimentació infantil, entre altres, amb
l’objectiu de millorar del seu posicionament en els mercats exteriors i en l’establiment de nous
contactes comercials.

LLISTA D'EMPRESES
Aceites de semillas, s.a.
Alternativa3
Aneto
Cal valls
Chocolates solè
Fruselva
Hawo fruits spain sl
La cabana d'alcover sl
Leng d'or
Liquats vegetals
Masdeu group
Muria bio
Oleander
Ordesa
Pirinat carn ecològica
Santiveri
Sesmans
Sesmans organic s.l.

LÍDERS
Catalunya, és líder a l’Estat espanyol en
operadors elaboradors i comercialitzadors
d’alimentació ecològica (839), també en
consum (26% del mercat), Les empreses
destaquen en innovació, dinamisme
comercial i exportacions.
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FOODEX. TÒQUIO (JAPÓ)
6 - 9 DE MARÇ. MULTIPRODUCTE.
EMPRESES PARTICIPANTS: 11

LA PORTA D'ENTRADA AL GOLF PÈRSIC I ORIENT MITJÀ
La fira Foodex de Tòquio va ser una de les plataformes més importants per conèixer les tendències de la
demanda del Japó en alimentació, conèixer i establir relacions comercials amb professionals del sector
o presentar nous productes i testar-ne l’encaix en aquest mercat. A més, es tracta d’una fira que convoca
operadors de la zona Àsia-Pacífic. Amb una periodicitat anual, es tracta del Saló Internacional
d’alimentació i begudes més important de Japó.

PRIMER MERCAT DE
CATALUNYA FORA DE LA UE
Japó és la segona economia d'Àsia, la tercera
economia mundial i el segon mercat de consum
del món. Es tracta d’un mercat molt exigent amb
una població de 127 milions d'habitants i amb un
dels poders adquisitius més alts del món i amb
lleialtat per part del comprador. La producció
agrícola al Japó és molt escassa i el sol disponible
per als cultius és limitat, fet que propicia que més
del 60% dels aliments que es consumeixen al país
siguin importats,

LLISTA D'EMPRESES
Faiges Sl
Grup Pons
Gleva Estates
Birba Biscuits
Olis Solé
Roqueta Origen
Nimu
Aigua Sant Aniol
Ibk Tropic Sa
Blanxart
Liquats Vegetals Sa
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ALIMENTARIA. MÉXICO
6 - 8 DE MARÇ. MULTIPRODUCTE.
EMPRESES PARTICIPANTS: 6

AVANTATGES COMPETITIVES DEL MERCAT MEXICÀ
Posició geoestratégica privilegiada. Obertura a l'exterior i extensa xarxa de
tractats internacionals. Estabilitat política i econòmica, consum i potencial de consum de la seva
població (125 Milions d'habitants), gran pes sectorial del turisme i la restauració i la seva gran influència
en la indústria de F&B, un mercat en constant cerca de productes saludables, innovadors, gourmets
amb 12 milions de consumidors premium.

UN MERCAT AMB GRANS
OPORTUNITATS DE NEGOCI PER
A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA.
F&B, un sector dinàmic que representa 3,5% del
PIB 2017 (18.2 bilions de pesos) i les importacions
dels quals i exportacions creixen a un ritme del
16% i 4% (2016-2017) El Foodservice a Mèxic va
créixer un 3,9% entre 2015 i 2016, aconseguint
vendes de 819 mil milions de pesos durant 2016.

LLISTA D'EMPRESES
Configirona
Espuña
Friselva
Grupo miquel
Patatas torres
Tgt
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PROWEIN. DÜSSELDORF (ALEMANYA)
19 - 21 DE MARÇ. VINS.
EMPRESES PARTICIPANTS: 99

LA FIRA DE VINS MÉS IMPORTANT D'EUROPA
Aquesta fira vinícola més prestigiosa d’Europa amb 6.257 expositors va rebre al voltant de 56.000
compradors professionals del sector minorista, majorista, importació i exportació, gran distribució i canal
Horeca.

EL VI; UN GRAN AMBAIXADOR
DE CATALUNYA
El vi és un dels ambaixadors més important de les
nostres terres, de la nostra forma de viure i de la
nostra identitat. Dins d'una ampolla de vi català hi
ha tradició, cultura, paisatge, recerca, innovació i
tecnologia, ambició i passió. Per això, el mercat
natural del vi català és el món.
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PROWEIN. DÜSSELDORF (ALEMANYA)
19 - 21 DE MARÇ. VINS.
EMPRESES PARTICIPANTS: 99

LLISTA D'EMPRESES
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ALIMENTARIA. BARCELONA
16 - 20 D'ABRIL. MULTIPRODUCTE
EMPRESES PARTICIPANTS: 190

LA FIRA MULTIPRODUCTE DE REFERÈNCIA
En la seva ferma aposta per la comercialització i internacionalització del sector agroalimentari català, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, manté el
compromís de donar suport a les empreses en la promoció comercial. Per això, i sota el paraigua de
Catalunya, en aquesta 22a edició de la fira Alimentaria, que el proper dilluns, 16 d’abril, obrirà les seves
portes, el Departament, a través de Prodeca, ha impulsat la participació de més de 190 empreses,
facilitant espais d’exposició i promoció en els salons Lands of Spain, Intervin, Intercan i Interlac.

TOTA LA POTÈNCIA AGROALIMENTÀRIA I
GASTRONÒMICA CATALANA EN UNA SOLA FIRA

A banda de tots les empreses representades sota la marca paraigües de Catalonia / Catalunya, moltes
empreses de la indústria agroalimentària de tamanys mitjà i gran acudeixen a Alimentaria amb grans
estands corporatius.

20

EMPRESES PARTICIPANTS

21

EMPRESES PARTICIPANTS

22

SEAFOOD EXPO GLOBAL. BRUSSEL•LES (BÈLGICA)
24 - 26 D’ABRIL. PRODUCTES DEL MAR.
EMPRESES PARTICIPANTS: 11

LA FIRA MULTIPRODUCTE DE REFERÈNCIA
Seafood és considerada com una de les més importants a Europa dedicada als productes del mar,
equipaments, tecnologia i processos. En l’edició anterior, 25.800 visitants procedents de 140 països van
poder conèixer els productes de les 1.700 empreses expositores de 75 països. S’espera que en els propers
cinc anys el creixement mundial de consum de peix augmenti en 18.523.100 tones més que al 2015, fet
que significaria un creixement al 3%.

LLISTA D'EMPRESES
Alfrisa
Barrufet congelado
Cocedero de mariscos
Easyfish
Globalimar
Grup ros
Laboratori dpa
Laboratorio fish & tech
Manet import
Maresmar
Ph7 food technology

UN MERCAT CREIXENT
Europa representa un 10% del consum mundial, amb un nombre creixent de consumidors que decideix
incorporar cada vegada més peix en la seva dieta alimentària. Donada la forta competència en les
prestatgeries dels comerços, els proveïdors europeus de productes del mar desenvolupen nous atractius per
capturar bona part d'aquest, i la European Seafood Exhibition es presenta com un bon aparador mundial
perquè les empreses catalanes del sector, donin a conèixer els seus productes als visitants professionals, que
volen trobar les novetats que presenta la indústria
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SERVEIS

2. BUSINESS
FORUMS 2018
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SERVEIS

3RD FRUIT
BUSINESS FORUM
Fruit Business Fòrum és un esdeveniment de
negocis que reuneix productors i exportadors de
fruita de Catalunya amb importadors i distribuïdors
de mercats tercers, amb l'objectiu de generar una
plataforma on els interessos de totes les parts
puguin confluir per a generar fluxos de negoci.
Aquest any s’ha celebrat la tercera edició. Per
primera vegada s’ha treballat coordinadament amb
diferents organismes i col•laboradors amb l’objectiu
de proporcionar més valora afegit a les nostres
empreses:
Comitè organitzador: s’ha treballat conjuntament la
selecció dels mercats tercers a convidar, tant a nivell
comercial com institucional.
Col•laboradors:
Informació econòmica: Banc Sabadell ens ha
proporcionat informació de cobertura de mercat,
així com de solvència dels compradors convidats
Informació logística:
Port de Barcelona
Alfil Logístic (patrocinador)
Ubicació esdeveniment:
Fira de Barcelona
Recinte Ferial Gran Via - M2 - Centre de
Convencions – CC1
Avinguda Joan Carles I, 58
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
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3RD FRUIT
BUSINESS FORUM
EMPRESES PARTICIPANTS
Intergolmes
Grup Català
Fruits Sant Miquel
Frutaria
Cítrics Terres De L'ebre
Ruser Export
Dasben
Cerima
Actel
Sat Fruita Alcarràs
Fruits De Ponent
Copa Fresh
Giropoma
Unfesa

INFORMACIÓ
LLIURADA
Les empreses participants, a través d’un enllaç a un Google
Drive, van rebre diferent informació per a poder-se preparar
degudament i amb antelació les reunions amb els
compradors:
- Agenda de reunions
- Llista d’importadors
- Profile de tots els importadors convidats
- Informe de solvència/cobertura dels importadors
- Com fer negocis (Notes bàsiques)
- Sobre el mercat
- Fruites exportables
- Aranzels (mercats convidats)
- Cobertura països convidats
- Logística (principals línies regulars mercats convidats)
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3RD FRUIT
BUSINESS FORUM
PROGRAMA
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VALORACIÓ VISITA
INSTITUCIONAL CUBA
- DARP: Proposa que s’elabori un protocol

Els propers passos a seguir:

d’exportació per part d’experts que asseguri al
100% la no presència de mosques i que aquest

1 – Demanar reunió amb MAPAMA a Madrid

protocol sigui verificat per Cuba.

(DARP/PRODECA/AFRUCAT/FRUITS DE
PONENT) per plantejar la proposta de mesures

- Mapama: Cal exigir garanties fitosanitàries i

d’equivalència per part de Catalunya i que es

per això tenim a nivell internacional les normes

traslladi a Cuba per la seva aprovació.

NIMFs de la FAO. El risc 0 no existeix però si
que es poden trobar mesures d’equivalència

2.- IRTA redactar en paral•lel la proposta de
mesures d’equivalència per passar-ho per escrit

- IRTA: proposa realitzar un assaig sobre el

al MAPAMA. Cal també quantificar pressupost

tractament en fred que es realitzaria a Lleida i

dels assajos

que podria ser verificat per tècnics cubans
3.- DARP mirar d’activar els tràmits la carta
- Maria Pueyo: no n’hi ha prou en un assaig, cal

d’intencions entre els departaments de Sanitat

repeticions per a garantir que el tractament pot

vegetal de Cuba i Catalunya per compartir

matar el 100% de mosques (larves i ous).

informació fitosanitària, resultats assajos
tractament fred i generar confiança i

- FRUITS DE PONENT: Valora molt positivament

compromís.

l’esforç per part de l’Administració d’organitzar,
coordinar i fer partícip al sector de la visita de la

4.- DG Carmel Mòdol agendar reunió amb la

representant de Cuba per generar confiança a

cònsol general de Cuba (en el marc del sopar

les autoritats de sanitat vegetal a destí. D’acord

institucional la cònsol va manifestar el seu

amb la reunió que van tenir a Lleida, amb la

interès de reunir-se amb el DARP per valorar

participació d’IRTA, creuen que Cuba

vies de col•laboració en diferents àmbits

acceptaria la proposta de mesures

d’interès comú)

d’equivalència que englobés 4 fases:
o Profilaxi de camp
o Tractament a la central (maneig)
o Tractament en fred (basat en
assajos de l’IRTA)
o Revisió i control per part dels
tècnics de Sanitat Vegetal de
Catalunya i Cuba
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VALORACIÓ VISITA
INSTITUCIONAL MÈXIC
Josep Mª Cornell, director de Girona Fruits

Els propers passos a seguir:

valora molt positivament la visita, tot i que és
conscient que el procés per obtenir el protocol

1.- Demanar reunió amb MAPAMA a Madrid

per la fruita de llavor serà lent. Apunta que

(aprofitar per tractar Cuba i Mèxic) per saber en

Portugal va tardar 3 anys en obtenir el protocol)

quin punt estan les negociacions de protocol
per l’exportació de fruita de llavor a Mèxic i com

La representant de Mèxic va quedar gratament

s’ha de gestionar l’ampliació del protocol de la

sorpresa per la qualitat, la traçabilitat, els

fruita de pinyol, actualment només permès a

tractaments fitosanitaris i els controls

Extremadura.

exhaustius de les empreses de la IGP
2.- Valorar carta d’intencions amb Sanitat
Van tenir oportunitat d’explicar-li els diferents

Vegetal de Mèxic. Es va comentar i es van veure

tractaments post-collita i proves d’assajos que

possibilitats.

garanteixen l’exportació de pomes sense risc
pel país de destí.

3.- DARP parlar amb AFRUCAT del tema del
cost inspector mexicà a origen. El MAPAMA va

En la reunió a Girona va participar el Sr. Oscar

comentar que a Extremadura és la patronal qui

Pahissa, gerent de POLAR FRUIT EUROPA, grup

paga les despeses i repercuteix a les empreses

d’empreses amb 2 seus a Mèxic i que han

una part, d’aquesta manera l’empresa no ha

gestionat l’enviament de les primeres peres

d’assumir un cost tan alt i per tant li pot resultar

provinents de Portugal a Mèxic. POLAR FRUIT

més atractiu.

va adquirir el compromís de fer pressió al
govern mexicà a través de les seves seus a destí.
Les varietats de pomes que poden ser d’interès
pel mercat mexicà són:
• pomes vermelles amb encerats (com les
varietats de pomes de Washington que compra
Mèxic. La poma vermella de Catalunya te una
qualitat superior a l’americana)
• poma Granny (tot i no està present al mercat
mexicà pot tenir nínxol de mercat)
Per altra banda i per petició de la maestra
Campuzano, el Joan Bonany, director de l’IRTAMas Badia, li ha fet arribar, post-visita,
informació sobre l’us de l’atmosfera controlada
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1ST
INTERNATIONAL
BUSINESS FORUM
IN AFRICA

EMPRESES
PARTICIPANTS

OLOT MEATS
EMBOTITS CALET
ARGAL
GRUP PONS
BLANCAFORT
CHOCOLATES TORRA
BATALLÉ
BONAREA
HAZIENDA LA RAMBLA
NIMU
PROMOLAC
CONGELADOS REIXACH
FRISELVA
CARINSA
RAFAEL BARÓ
CUNOVESA

31

Memòria 2018

SERVEIS

Àfrica és el continent emergent per al conjunt

International Business Forum in Africa és un

de sectors econòmics, entre els quals destaca

esdeveniment de negocis que reuneix

l’agroalimentari. Les actuacions promocionals i

empresaris del sector agroalimentari de

d’acostament a un continent de 56 països han

Catalunya amb empresaris d'altres mercats

estat constants, sobretot liderades per les

africans. L'objectiu és generar una plataforma

Cambres de Comerç, en forma principalment

de trobada on poder compartir interessos i

de missions comercials.

inquietuds, i, al mateix temps, generar fluxos de
negoci que siguin beneficiosos per a totes les

Des de Prodeca, hem plantejat a les

parts.

associacions empresarials i Cambres de
Comerç l’organització d’un esdeveniment
ambiciós que reuneixi empresaris importadors,
distribuïdors i retail de diferents països africans
amb empresaris catalans del sector
agroalimentari. D’aquesta manera, propiciem
una trobada B2B, amb una agenda de reunions
B2B amb els importadors i distribuïdors segons
família de producte. Les reunions B2B se
celebraran en els espais de reunió habilitats, i
tindran una durada màxima de 20 minuts cada

PROGRAMA
Monday, October 29th
08:30h – 09:30h Opening reception

una.

09:30h Official opening

Per això, Prodeca, conjuntament amb ACCIÓ,

11:00h Coffee break

Foment del Treball, Pimec i el Consell de
Cambres de Catalunya organitza International
Business Forum in Africa a Accra (Ghana), els
dies 29 i 30 d’octubre de 2018.

MERCATS
CONVIDATS
IAngola, Cameroon, Ivory Coast, Ethiopia,
Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali,
Mozambique, Niger, Nigeria, Republic of
Botswana, Republic of the Congo, Democratic
Republic of the Congo, Senegal, Sierra Leone,
South Africa, Sudan, Tanzania, Zambia,
Zimbabwe

11.30h Thematic sessions
- Food safety
- Women and young people - key players in
agricultural development
- Distribution channel for food and beverages
- Development of the agricultural sector
13:00h Lunch
14:30h B2B meetings by sector
16:00h Coffee break
19:00h End of workshop
20:00h Cocktail dinner
Tuesday, October 30th
9am to 8pm
B2B meetings by sector
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1ST FINE FOOD
BUSINESS FORUM
FINE FOOD BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors i
exportadors de productes Fine Food de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països tercers i en aquest
cas excepcionalment, amb Itàlia com a convidat europeu especial.
L'objectiu és generar una plataforma on els interessos de totes les parts es puguin reunir per a generar fluxos
de negoci.

BARCELONA
7 - 8 NOVEMBER
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La indústria de producte Fine Food en el seu

Catalunya compta amb un dels principals

conjunt constitueix un dels principal sectors

clústers agroalimentaris d'Europa (2n), té en

agroalimentaris de Catalunya, amb un volum

l'agroindústria no només un dels sectors més

de negoci de prop de prop de 7.700 milions

importants de l'economia sinó també un dels

d’euros. Representa més del 29,60% del volum

àmbits amb més oportunitats de creixement,

de negoci del sector agroalimentari, el 39,43%

sent un sector estratègic, transversal,

en ocupació i més del 44% en nombre

emprenedor, innovador i competitiu.

d’empreses.
El producte fine food és aquell que
A nivell d’exportació el Fine Food és el segon

aconsegueix una posició diferenciada en el

sector amb 2.746,46 M€, un 27,28% del total

mercat pel valor afegit que aporta. La seva

exportat en valor. Aquest sector el lideren les

diferenciació pot ser degut a diferents atributs:

següents categories: productes de fleca i

qualitat superior, canal de vendes exclusiu,

pastisseria (10,21%), cacau i les seves

embalatge sofisticat i distintiu, una història

preparacions (9,35%), productes a base de

única (origen, persona, territori). Catalunya

cereals (8,41%), cafè (7,90%), extractes, essències

ofereix una varietat de productes de qualitat

i concentrats (6,96%), articles de confiteria

pels seus valors: la tradició, l'artesania, la

(6,39%), productes làctics (4,54%), sucs vegetals

qualitat del territori, la innovació i l'exclusivitat.

(3,39%), confitures i melmelades (3,05%),
preparacions per sopes (2,96%), cervesa (2,87%),

La indústria de producte Fine Food en el seu

sucs de fruites (2,50%).

conjunt constitueix un dels principal sectors
agroalimentaris de Catalunya, amb un volum
de negoci de prop de prop de 7.700 milions
d’euros. Representa més del 29,60% del volum
de negoci del sector agroalimentari, el 39,43%
en ocupació i més del 44% en nombre
d’empreses.

MERCATS
CONVIDATS
Mèxic, Panamà, Costa Rica, República
Dominicana, Regne Unit, Itàlia, Rússia, Corea
del Sud, Hong Kong, Japó, Singapur, Austràlia,
Nova Zelanda.
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CATEGORIES
REPRESENTADES

EMPRESES
PARTICIPANTS
Aneto

Configirona

Inpanasa

Snackissimo

Torrons Vicens

Lactics Ubach

NIMU

Badia Vinagres

Sun & Fruits

Chocolates Torras

Dulcilight

Caviaroli

Set & Ros

Mel Muria

Bubo

Pastisart

Can Bech

L'Oli Ferrer

Espinaler

Anzoves de l'Escala

Alma Teas

Happy-Lab

Mikso

Alemany

The Barcelona Olive Oil Company

Priordei

Dulce de Leche Mardel

Mi&Cu Gourmet

Migjorn

Exquisitarium

Chocolates Simón Coll
Anela Fruits
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3. CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I
L'EXPORTACIÓ
L’àrea es dedica a crear valor als diferents segments
del sector agroalimentari mitjançant l’obtenció,
tractament i divulgació de la informació de mercat
necessària per potenciar la competitivitat i la
internacionalització de les seves empreses.

L'àrea es troba en plena fase d’activació d’eines i
projectes principals de cara a 2018:

Per això, les seves principals actuacions son:

Planificació, disseny i creació d’una Eina d’anàlisi de
Mercats ad-Hoc

IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS a través del
contacte directe amb els agents clau:
Necessitats internes: Diferents àrees de Prodeca
Necessitats externes: Empreses i associacions
sectorials
Necessitats institucionals: Generalitat, DARP i altres
organismes.
OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ:
Identificació de les fonts necessàries tant externes
com internes
Acord per l’adquisició / obtenció d’informes o accés
a dades
Captació regular de la informació
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
Elaboració d’informes
Creació de bases d’arxius i bases de dades
DIVULGACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Reactiva: Publicació al web, atenció de consultes.
Proactiva: Organització i intervenció en
jornades/seminaris, col·laboració l'elaboració de
butlletins i comunicats

Concurs per disposar d’una Base de Dades de
Consum i Tendències agroalimentàries

Incorporació com a referent/expert agroalimentari
en l’Oficina Tècnica de Barreres a la
Internacionalització de la Generalitat
Estudi de nous canals d'informació i col·laboradors
(OBEALIMENTÀRIA-Col·legi economistes / AECOC
/Wikiexport)
Cerca i anàlisi de dades per facilitar a comunicació
discurs agroalimentari per sectors
Cerca i anàlisi de les dades exportació
Establir un criteri Prodeca i crear un Índex
PRODECA de sectors i de valoració de mercats
Col·laborar en l'estandardització d’imatge i
continguts en plantilles / models de document /
infografies (visual)
.
Activació d'un índex Prodeca
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DIVULGACIÓ DEL
CONEIXEMENT
OBJECTIUS DE L'ÀREA
Posicionar a Prodeca com l'entitat
referent en coneixement de mercat
del sector agroalimentari català i de
les tendències i oportunitats de
negoci del mateix al món.
Àrea transversal que interactua amb
tota la resta d'àrees de l’empresa i
en col.laboració amb altres agents
públics i privats.
Dota d’informació sobre dades de
mercats i sectors a la resta de les
àrees i a les empreses catalanes
agroalimentàries per a la presa de
decisions.
Hem de donar valor afegit a
l’activitat de l’empresa amb la
informació que generem

Serveis d'atenció a
l'empresa
Finestra Única
Assessorament
Website - Touch-Point
Anàlisis/ Estudis de mercat o sector
Informació d’interès a comunicar
Nova Eina per la Competitivitat
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SEMINARIS,
COL.LABORACIONS,
DIVULGACIÓ
Col•laboració i participació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de
PRODECA en la Jornada supra-autonòmica: Iniciativas “Win-Win” para la comercialización de marcas Premium
de Aceite de Oliva, organitzat per IRTA.
Col•laboració per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de PRODECA, en
la Jornada "Màrqueting Firal - Tendències i Eines d'optimització", organitzat per l'Organisme firal FRUIT
ATTRACTION, que aquet any celebra el seu 10è aniversari. (Març 2018)
Col•laboració i Participació de Prodeca com a ponents amb la temàtica: La internacionalització del sector
agroalimentari a Catalunya i Ajuts i serveis de suport a la internacionalització de l’empresa agroalimentària.
Seminari organitzat pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació mitjançant l’Escola Agrària de Tàrrega i
amb el suport de Fira de Mollerussa. (Març 2018)
Col•laboració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de PRODECA, en la
Jornada "Oportunitats de negoci pel sector agroalimentari al Regne Unit" organitzat per Banc de Sabadell i
British Chamber of Commerce in Spain.(Març 2018)
Col•laboració i Participació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de
PRODECA en la Jornada: Oli i comerç organitzat per Fira de l’oli de Terres de l’Ebre. (Maig 2018)
Difusió per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de PRODECA, en la
Jornada "Millorant l'Accés a Mercats: Barreres Comercials organitzat per Foment del Treball. Estratègies i Eines
de la Comissió Europea i de la Secretaria d'Estat de Comerç contra les barreres comercials. (Juny de 2018).
Difusió per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de PRODECA del
congrés AECOC de Frutas y Hortalizas, amb l’objectiu d’oferir al sector de la fruita i hortalissa una plataforma on
compartir experiències i reptes, així com analitzar i sospesar l'impacte de les noves tendències i buscar les claus
per seguir millorant la sostenibilitat i l'eficiència de la seva cadena de valor, revaloritzant el sector primari i
oferint major transparència a un consumidor cada vegada més atent a atributs com la proximitat i la frescor.
(Juny 2018)
Difusió per part del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, dòna al
seminari organitzat per Catalonia Gourmet, amb el títol: vols certificar-te amb la IFS/BRC per a l'exportació?
Coneixes el que et pot oferir l'institut Català de Finances? (Juliol 2018)
.
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4. PROJECTES
EUROPEUS

Interreg Europe ajuda els governs regionals i locals d'Europa a desenvolupar i oferir
millors diagnosis i eines pel sector. Mitjançant la creació d'un entorn i les oportunitats
per compartir solucions, volem garantir que els esforços d'inversió, innovació i
implementació del govern condueixin a un impacte integrat i sostenible per a les
persones i el lloc.
Sabem que un millor rendiment comporta millors resultats. A través de la seva
precursora, INTERREG IVC (2007-2013), Interreg Europe pretén obtenir la màxima
rendibilitat dels 359 milions d'euros finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) per al període 2014-2020. En aquesta ocasió, encara està per fer el
bé, però fent-ho millor!
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MD.NET
El projecte M.D.net desafia els problemes de les
oportunitats actualment desateses i no
desenvolupades de la Dieta Mediterrània (MD).
MD és part integrant de la identitat mediterrània,
inscrita a la Llista de Patrimoni Cultural Immaterial
de la UNESCO.
El MD implica un conjunt d'habilitats, coneixements,
rituals, símbols i tradicions relacionades amb les
cultures, el paisatge, l'estil de vida, les maneres de
fer-ho treball (cultius, collites, pesca, ramaderia,
conservació, processament, cuina, repartiment i
consum d'aliments productes) que caracteritzen
una potent indústria. L'objectiu principal de MD.net
és enfortir l'exploració del MD d'acord amb
la Convenció sobre la dieta de la UNESCO Med, que
combina conceptes integrals de MD amb eines
innovadores.
El projecte utilitzarà mesures tradicionals i creatives
(com compartir economia) a partir de la cooperació
de quàdruple hèlix les parts interessades per tal
d'elevar l'economia MD a nous nivells de qualitat.

SEGONS LA OMS LA DIETA
MEDITERRÀNEA I LA
NÒRDICA SÓN LES MÉS
SALUDABLES DEL MÓN
Programa: Interreg MED (2014-2020)
Nom del programa: Mediterranean Diet - When
Brand Meets People
Acrònim: MD.net
Codi d'identificació: 3026
Número de referència intern: 4MED-123-026
Objectiu: Cooperació Territorial Europea
Tipus de projecte: Integrat
Data d'inici: 2018.02.01
Data de finalització: 2022.01.31
Nombre de mesos: 48
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EUREGA
La gastronomia, el patrimoni alimentari local i
regional és un patrimoni cultural europeu comú, i
com a tal també un important actiu econòmic. Les
cadenes de valor agroalimentàries regionals i la
cooperació que generen entre diversos sectors,
inclosos l'agricultura, el turisme, l'hostaleria,
l'educació, etc., poden tenir un impacte positiu
important en el desenvolupament local. Una forma
de materialitzar aquesta cooperació és la tendència
creixent del turisme relacionat amb els aliments.
Actualment gairebé la meitat dels viatgers volen
tenir experiències culinàries durant els seus viatges.
No obstant això, les regions europees de la
gastronomia s'enfronten a serioses dificultats com
perdre la seva singularitat gastronòmica a causa de
la globalització que amenaça amb un aliment
estandarditzat o produït en massa o una
subestimació de la gastronomia com a patrimoni
cultural que cal protegir.

Nom del programa: European Regions of
Gastronomy Building resilience and creating
econòmic growth
Acrònim: EUREGA
Codi identificació: Index Number: PGI05254
Objetiu: Cooperació Territorial Europea
Objetiu 2: Millora competitivitat PIMES
Tipologia projecte: Interregional cooperation, policy
learning programme.
Data inici: 01-06-2018
Data Finalització: 31-05-2022
Número de mesos: 48

Els 9 socis del projecte EUREGA s'han adonat que
l'especificitat de la gastronomia regional i del
sector alimentari requereix que el suport públic
adequat es tradueixi en polítiques públiques locals
i regionals. Aquestes (agro) polítiques alimentàries
o plans de desenvolupament relacionats amb
l'alimentació i la gastronomia són ineficaços o
inexistents. L'objectiu principal de EUREGA és
incloure i reconèixer a les estratègies i polítiques de
la UE, regionals i nacionals com a actiu cultural i
element fort de la identitat cultural regional i com
a eina necessària per impulsar productes i serveis
sostenibles. Això hauria de conduir a crear regions
més fortes i més resistents mitjançant la protecció i
estimulació de la gastronomia com a part del seu
patrimoni cultural i també identificant noves
oportunitats de desenvolupament econòmic

Per Prodeca és un objectiu important tilitzar i
adaptar el ric patrimoni gastronòmic als beneficis
socials, econòmics i ambientals i compartir aquest
patrimoni beneficiant-se del coneixement de les
nostres regions associades europees per influir en el
seu instrument polític (ERDF OP of Catalonia 20142020)
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5. COMPETITIVITAT
LOCAL
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LACTIUM

LA MOSTRA DE FORMATGES
CATALANS

Prodeca va col.laborar amb la fira Lactium, la
mostra de formatges catalans acompanyant
a productors i elaboradors de formatges.
El Parc Jaume Balmes, per desè any, va
acollir una mostra del bo i millor de l’univers
formatger català en companyia dels Amics
del Formatge i els seus excel•lents productes.
L'esdeveniment va rebre més de 17.000
persones; apassionats del formatge, famílies i
professionals del sector per tastar i comprar
formatges, passar-ho bé amb les múltiples
activitats paral.leles i descobrir i conèixer el
relat dels 212 formatges i els 52 productors
reunits.

Lactium va ser un dels esdeveniments triats per
promocionar Benvinguts a Pagès 2017
ACCIONS
1. Carpa diferenciada al recinte de 6 x 6 metres,
tractor clàssic a l’espai, presència de dos
productors BaP-Osona a l’espai, contes il•lustrats
amb Mas Casablanca, prpmoció BaP Catalunya,
BaP Osona i la marca Fet a Osona-explotacions
visitables
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BENVINGUTS A
PAGÈS
LA GRAN FESTA DE LA
PAGESIA CATALANA

III edició
9 i 10 de juny
25.000 visitants
Increment 45% (12.500 visitants el
2016)
En total, més de 800 propostes
diferents:
240 explotacions agrícoles, ramaderes
i pesqueres
200 restaurants
220 allotjaments
150 activitats complementàries

Comissió organitzadora
DARP – PRODECA
DEC – ACT
FUNDACIO ALICIA
Comissió transversal
DARP – DG d’Agricultura i Ramaderia – DG
de Pesca i Afers Marítims – DG
d’Alimentació, Qualitat i Industries
Agroalimentàries
INCAVI
PRODECA
Col·laboradors
Consells Comarcals, Consorcis, Oficines de
Turisme, Diputacions, Ajuntament de
Barcelona, Departament d’Ensenyament, i
un ampli ventall d'entitats i associacions del
país, que treballen en i per al sector i que
col·laboren i s'han implicat perquè
Benvinguts a Pagès sigui un èxit.
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MOSTRA DE VINS I
CAVES DE
CATALUNYA
La 38ena edició de la Mostra de Vins i
Caves de Catalunya estrena enguany
nova ubicació coincidint amb les
dates de celebració de les festes de la
Mercè.

El moll de la Marina s’ubica entre la Torre
Mapfre i l’Hotel Arts i acollirà cellers de les
12 denominacions d’origen reconegudes al
nostre país.
La Mostra de Vins i Caves de Catalunya
celebrarà la seva 38ena edició dels dies 21 a
24 de setembre en el marc de les festes de
la Mercè de Barcelona. Ho farà en un nou
emplaçament ubicat al moll de la Marina.
Es tracta d’un espai diàfan de 5.000 m2
ben comunicat per transport públic i a
tocar del mar.
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NIT DEL GOURMET
CATALÀ

Aquesta és la festa del producte gourmet català, on els principals convidats són el retail i la restauració
gourmet i on es promou el producte, la seva tradició, l’origen i el territori.
Una festa que es celebra cada any amb la presentació i tast dels productes dels socis de CATALONIA
GOURMET i amb el lliurament del Premi al Gourmet Català de l’Any (en reconeixement a l’estima i la
promoció del producte gourmet català) així com els Premis al Creixement Empresarial en Innovació i
Internacionalització en reconeixement a les iniciatives empresarials dels socis de CATALONIA GOURMET.

Activitat estrella del Clúster Gourmet
de Catalunya, punt de trobada de
referència del sector a Catalunya.
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MERCAT DE
MERCATS

La gran festa del producte i la gastronomia de
Barcelona va tornar a omplir d'olors, colors i
sabors l'avinguda de la Catedral. És una fira
activa, oberta i popular pensada per
promocionar els productes de qualitat i
proximitat dels mercats barcelonins.
En la 8ª edició d'aquest Mercat de Mercats hi
va haver 21 parades de diferents Mercats
Municipals de la ciutat, que van portar una
selecció dels seus productes i també, com en
les anteriors edicions, s'hi va trobar una mostra
dels productors locals de Catalunya
organitzada per Prodeca.

49

Memòria 2018

SERVEIS

FÒRUM
GASTRONÒMIC DE
GIRONA

25.000 participants

Cuina & degustació

Més de 25.000 visitants en l'edició de 2017 avalen el
Fòrum Gastronòmic de Girona com un dels
esdeveniments més importants i prestigiosos del
circuit de la gastronomia.

Per al Forum de Girona els assistents no són
mers espectadors i per aquest motiu proven,
experimenten i opinen.
+ de 250 empreses

Contacte entre professionals
El Fòrum incentiva el contacte directe entre ponents,
expositors i visitants professionals.

Un gran nombre d'expositors que permet
conèixer les millors marques del mercat i les
novetats més destacadas.el espai firal del Fòrum
és l'aparador ideal de les novetats del sector i
una magníﬁca plataforma comercial.
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6. SOLUCIONS
SECTORIALS
Col.laborem amb el departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació en desenvolupar
accions i plans sectorials en benfici
de les empreses productores.

51

Memòria 2018

SERVEIS

TAULA INTERNACIONALITZACIÓ
DE LA FRUITA
El 2018 s'ha constituït la taula
d'internacionalització de la fruita
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TAULA INTERNACIONALITZACIÓ
DE LA FRUITA
Accions programades

Demandes del sector
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7. GASTRONOMIA,
PRODUCTE I INTERNACIONALITZACIÓ

En els darrers anys, Catalunya ha gaudit d’una posició
privilegiada pel que fa a la gastronomia a nivell
internacional. Originat a l’alta cuina, amb el
reconeixement de cuiners com Ferran Adrià o el
Celler de can Roca, ha aflorat també una cuina
tradicional extensa i amb alt valor gastronòmic.
Cal aprofitar doncs, aquest moment de visibilitat, per
donar a conèixer i valoritzar els ingredients i
productes que són susceptibles de ser
comercialitzats internacionalment associant-los a
aquesta idea d’origen d’excel·lència gastronòmica.

Es planteja és una revisió d’aquelles iniciatives i
experiències a nivell internacional que puguin
servir d’aprenentatge o inspiració prèvia a una
proposta d’estratègia per a Catalunya. Aquesta
revisió es fa a partir d’una cerca dirigida a
aquelles experiències que segons l’expertesa de
la Fundació Alícia poden ser útils o interessants.
No hi ha voluntat d’exhaustivitat en el nombre
d’experiències presentades ni en les anàlisis,
doncs cada cas té unes particularitats pròpies
que no són comparables entre elles.
Es tracta, per tant, d’identificar models que
puguin servir de patró o referència. Ens ha
interessat veure quines són les claus de
cadascun dels models o casos d’èxit, més enllà
dels condicionants d’oportunitat, econòmics o
geopolítics, per veure si en podem treure
ensenyaments aplicables.

54

Memòria 2018

SERVEIS

CATALONIA FOOD &
GASTRONOMY HUB
LA SÍNTESI DE LA POTÈNCIA AGROALIMENTÀRIA I
GASTRONÒMICA DE CATALUNYA A ALIMENTARIA 2018

Prodeca - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
engloba en un mateix espai l’excel•lència agroalimentària i gastronòmica catalana en un exercici de
depuració i representativitat.
Aquest espai polivalent, de 320m2, oferirà al llarg dels quatre dies de certamen una programació de més
de 80 activitats: degustacions, tastos, showcookings, presentacions de productes, ponències, trobades
sectorials i reunions empresarials.
Catalunya, el seu territori, els seus productes i les persones que els treballen, des d’una òptica comercial i
en un mateix espai. Tot explicat de la mà dels seus agents, productors, elaboradors i xefs, els que
converteixen el sector agroalimentari català en un dels més punters d’Europa. És l’estand Catalonia
Food&Gastronomy HUB a la fira Alimentaria 2018, la síntesi expositiva del bo i millor d’un territori el
potencial agroalimentari del qual representa una xifra de negoci de 25.200 milions d’euros anuals i dóna
feina a 79.900 treballadors en les seves 2.500 indústries productores d’aliments i begudes i 3.695
companyies exportadores.
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PLA DE
GASTRONOMIA
El Pla de Gastronomia, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través
de Prodeca, coordinadament amb el Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agencia
Catalana de Turisme elabora, amb la col·laboració de més de 120 experts del sector, una diagnosi
transversal dels seus principals àmbits així com una identificació dels principals reptes i línies d’actuació
futures. L’objectiu central del Pla de Gastronomia de Catalunya és contribuir a la promoció i consolidació
de la gastronomia i els productes agroalimentaris catalans en l’àmbit nacional i internacional com a
sector estratègic. El 2018 es va desenvolupar en una jornada de treball amb cuiners i cuineres el desé
àmbit del pla: Gastronomia i restauració.
El Pla de Gastronomia s’estructura a l’entorn de 10 grans àmbits de treball que configuren els elements
centrals sobre els quals orientar les futures accions del sector. Aquests àmbits són:
Gastronomia, radiografia d’un sector econòmic.
Gastronomia i innovació.
Gastronomia i comunicació.
Gastronomia i formació.
Internacionalització de la gastronomia catalana.
Gastronomia en el desenvolupament local i territorial.
Gastronomia i turisme.
Gastronomia, nutrició, salut i educació.
Gastronomia, identitat i patrimoni.
Gastronomia i restauració.
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#CATALANFOOD
XEFS I PRODUCTES S’ALIEN PER MOSTRAR
INTERNACIONALMENT LA POTÈNCIA DE L’AGROALIMENTACIÓ
CATALANA
Aquest vídeo, s'està distribuint internacionalment amb les actuacions de la Promotora d’Exportacions
Agroalimentàries (Prodeca) del Departament d’Agricultura, compta amb una representació dels cuiners
més reconeguts, entre d’altres, dels xefs Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, Joan Roca o Paco Pérez

Carles Gaig (Gaig*, Barcelona) per qui el camp català “és
un petit continent, amb una gran riquesa paisatgística i
diversitat” parla de carn de vedella i aviram; Eduard
Xatruch (Compartir, Cadaqués, i Disfrutar**, Barcelona)
ho fa sobre l’oli d'oliva “que ens ha marcat la nostra
cultura i que deixa sorpresa la gent de fora per la seva
xispa”; Joan i Pitu Roca (El Celler de Can Roca***, Girona),
lloen respectivament el xai i els vins del territori; Jordi
Cruz (ABaC***, Barcelona), destaca el treball comú que
“realitzem xefs i productors, per exemple en el cas de la
fruita”; la set estrelles Michelin Carme Ruscalleda, parla
dels llegums i la “mongeta del ganxet, el nostre caviar
blanc”, i Sergio i Javier Torres (Dos Cielos**, Barcelona) ho
fan sobre la increïble varietat de formatges del territori
català. El cinc estrelles Michelin Paco Pérez (Miramar**,
Llançà) parla del peix i el marisc.

Fina Puigdevall (Les Cols**, Olot), relata les bondats
del clima “per a l'assecat final dels nostres increïbles
embotits”; per en Nandu Jubany (Can Jubany*,
Calldetenes) el porc local és protagonista, i el
pastisser Christian Escribà, parla de la tradició i l'ús
de la xocolata. El que fóra millor restaurant del món
durant cinc anys segons The World’s 50 Best
Restaurants, El Bulli, també participa a
#CatalanFood. El seu sumiller, Ferran Centelles, ara
a elBullifoundation, realça la versatilitat del cava
català, i el seu xef, Ferran Adrià, fa de la part el tot
amb un al•legat del pa amb tomàquet: “el plat que
millor representa a Catalunya a nivell gastronòmic.
Bàsic i espectacular; fàcil i complex. Cada català té
la seva versió. És màgic”.
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#CATALANFOOD
CLUB TAIWAN
UN CLUB D'EMPRESES PARTICIPA AL PROGRAMA QUE PREVEU
UN MENU CATALUNYA DE LA MÀ DEL CUINER ALBERT
RAURICH A TAIWAN
Wowprime i Prodeca inicien una primera relació a partir
de la participació d'aquest important grup de
restauració en l'esdeveniment comercial Meat Business
Forum, celebrat a Barcelona al maig de 2017.

La participació com partner de Wowprime representa
una oportunitat d'incrementar el valor percebut dels
aliments i begudes que ja estan presents a Taiwan, i,
alhora, introduir nous productes d'alta gamma.

Les converses posteriors donen fruit en un primer
preacord per valorar la promoció continuada de cuina i
productes catalans a través d'establiments del grup en
la República de Xina (Taiwan).

Per part de Wowprime, la promoció representa
l'oportunitat de diferenciar-se d'altres ofertes de
restauració, afegint a la seva cartera menús dissenyats
per xefs de reconegut prestigi, i comptant amb un
partner que, al seu torn, contribueix a la promoció i la
difusió dels establiments de Wowprime entre els
clients actuals i potencials.

Per part de Prodeca, l'objectiu prioritari és la promoció
d'aliments i begudes catalans en un mercat d'alt prestigi
com la República de Xina (Taiwan) a través de la
gastronomia.
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#CATALANFOOD
CLUB HALAL

PLA ESTRATÈGIC PER AL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT DE
LES EMPRESES PRODUCTORES HALAL
Aquesta iniciativa dóna resposta a la necessitat de promoció i internacionalització de les empreses
agroalimentàries catalanes que produeixen per al mercat halal i es va presentar en el marc
d'Alimentària 2018.

El secretari general del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, David Mascort, ha
presentat a l'estand Catalonia Food & Gastronomy Hub
la guia més completa d'empreses i productes catalans
amb certificació de garantia Halal. La guia és un directori
online que permet cercar i conèixer els elaboradors
catalans i les característiques dels seus productes alhora
que serveix als compradors com a marc de garantia per
trobar productors i productes Halal amb certificació.
La certificació Halal representa una oportunitat de
negoci molt important pel sector agroalimentari català,
per això, el departament d’Agricultura treballa perquè
Catalunya sigui també referent en aquest mercat, oferint
instruments que facilitin a les empreses la producció i
certificació Halal, així com l’accés a aquests productes
per part de consumidors del mercat nacional i
internacional”.

Seguint la seva vocació de serveis a les empreses,
Prodeca també ha presentat la traducció a
l'espanyol de la guia DAFZA Dubai global Gateway
for Halal Industry, un document imprescindible per
formar i informar a les empreses agroalimentàries
que volen produir per al mercat d'aliments Halal.
La Guia es publica a la web de Prodeca en un
apartat específic, on apareixeran les empreses i
productes que disposin de certificat de garantia
Halal. Aquest apartat disposarà també d'informació
actualitzada sobre l'oferta Halal de Catalunya, i
sobre els mercats d'alimentació i begudes amb
aquesta certificació
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ORIGEN
CATALUNYA

PRODECA COL.LABORA EN LA PRODUCCIÓ D'ORIGEN
CATALUNYA, UN PROGRAMA QUE BUSCA A FORA ELS
PRODUCTES D'AQUÍ
Un programa dirigit i presentat per la
periodista Elisabet Cortiles que ha fet la
volta al món a la recerca dels productes
fets a casa nostra que es venen a
l'estranger i de les històries de la gent que
els consumeix.

Les multinacionals catalanes són una carta de
presentació magnífica per al reconeixement
internacional del país. Els catalans exporten
cada any productes per valor de més de 65.000
milions d'euros darrere els quals hi ha infinitat
d'històries d'esforç, superació i il·lusió. Són els
que "Origen Catalunya" considera els autèntics
ambaixadors dels catalans, els productes d'aquí,
i la gent de fora, anònima, que cada dia els fa
servir.
A cada programa, la periodista Elisabet Cortiles
visita diferents països. L'espectador hi troba
quatre històries relacionades amb quatre
productes diferents, fets i fabricats a Catalunya,
que es venen arreu del món. Seguint el rastre
de la seva exportació, visitarà també ciutats i
països a la recerca de les persones que els fan
anar o els consumeixen cada dia.

66

Memòria 2018

SERVEIS

INTERNACIONALITZACIÓ
DE LA CUINA I
PRODUCTE CATALÀ
Seguint amb les línies dibuixades pel Pla de
Gastronomia de Catalunya pel que fa a
internacionalització i economia, l'oportunitat és
molt clara, doncs la gastronomia catalana pot
ser un actiu determinant alhora de singularitzar
la oferta.

OBJECTIU
Desenvolupar una estratègia per reforçar la
internacionalització dels productes
agroalimentaris de Catalunya basada en les
oportunitats derivades de la bona imatge, la
influència i la presència de la gastronomia
catalana al món.
IDEES FORÇA
Barcelona/Catalunya. És un territori referent de
creativitat i innovació gastronòmica. Capital
gastronòmica en referència a restauració i alta
cuina.
• Territori, productes, productors. Territori amb
una diversitat de paisatges concentrats en un
espai relativament petit. Una gran diversitat de
productes de la terra i de petites produccions
locals que configuren les matèries primeres de la
cultura i de l’alimentació.
• Història, tradició, identitat. Territori fruit d’una
història oberta per tradició, des dels Ibers a la
cuina grecoromana, la presència àrab, els jueus,
Amèrica, la influència francesa, la decisiva
emigració d’altres parts de l’Estat Espanyol, han
fet del receptari català un patrimoni
extraordinari.
• Menjar saludable, dieta mediterrània. Catalunya
és una regió plenament mediterrània pel que fa
a l’alimentació i això queda recollit al PREDIMED.
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ÀPAT
CATALUNYA
PRODECA COL.LABORA EN OBRIR NOUS MERCATS PER A LES
EMPRESES AGROALIMENTÀRIES CATALANES A TRAVÈS DE LA
GASTRONOMIA
El projecte àpat Catalunya s'enceta el 2018
i finalitzarà el 2020. Es serveixen en
situacions de representativitat
institucional o empresarial catalana, tant a
nivell domèstic com a l’exterior.
Com a tals, han de ser àpats diferencials i
que transmetin els valors del que és la
gastronomia i la cultura catalana.
Un àpat és una eina efectiva de promoció
del producte agroalimentari de Catalunya,
fins i tot si el producte en qüestió no és
directament present a l’àpat.
L’important és que l’experiència sigui prou
singular i significativa per captar l’empatia
dels convidats i deixar empremta a la seva
memòria.
El pà mab tomàquet català
El vermut català
Les "ades"
Les recepcions formals de cuina catalana.
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VÍDEO AGRI-FOOD
Aprofitant la necessitat d'haver de crear una
instal.lació audiovisual per a la recepció de
l'espai Catalonia Food & Gastronomy HUB, es
crea un vídeo representatiu de tota la cadena
de valor de la indústria catalana d'aliments i
begudes
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GASTROTECA

El web Gastroteca des l'any 2007 donava visibilitat als productors catalans, als establiments de venda de
productes catalans, als restaurants i connecta tots els agents del preuat patrimoni gastronòmic català en un sol
web geolocalitzat. La iniciativa compta amb la complicitat del públic final. Encara avui la secció receptes genera
en torn a les 2.000 visites diàries d'usuaris únics.
A finals de 2010 Gastroteca es va deixar d'actualitzar i actualment es troba en una situació on hi ha gran quantitat
de contingut de valor (receptes, descripcions de productes i segells de qualitat).
La gestió de la Gastroteca pertany actualment a Prodeca i hi ha un pla per estilitzar el seu disseny gràfic, millorar
la usabilitat del web i adequar-la a les necessitats tecnològiques actuals. A banda, es preveu poder actualitzar els
continguts de la seva base de dades i reconnectar amb tots els agents per mostrar a l'usuari final tots els
integrants de la cadena de valor de l'agroalimentació catalana. Addicionalment, es preveu poder localitzar els
comerços internacionals on es distribueixin productes catalans i convertir la Gastroteca en un catàleg dels punts
de venda de producte català en tot el món.
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ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
COMUNICATS

Enviem en un nou format
que permet el seguiment
dels comunicats i enviar la
informació d'interès per
empreses exportadores i per
clients importadors.
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F&B
Newsletter temàtic adreçat als
importadors, mensual i sobre les
noticies del sector aliments i
begudes català
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PER
QUÈ?
Newsletter temàtic sobre
mercats o actuacions adreçats a
les empreses catalanes.
sintetitzen les dades d'interès
socio-econòmic i de negoci
agroalimentari.
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PER
QUÈ?
Newsletter temàtic sobre
mercats o actuacions adreçats a
les empreses catalanes.
sintetitzen les dades d'interès
socio-econòmic i de negoci
agroalimentari.
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PER
QUÈ?
Newsletter temàtic sobre
mercats o actuacions adreçats a
les empreses catalanes.
sintetitzen les dades d'interès
socio-econòmic i de negoci
agroalimentari.
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ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS
Hem quintuplicat la nostra mitja d'impressions a
Twitter el 2018

79

Memòria 2018

SERVEIS

ACTIVITAT
COMERCIAL INSTITUCIONAL
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ACTIVITAT
COMERCIAL INSTITUCIONAL

Rebuda de representants de Sanitat Vegetal de Cuba i
Mèxic en el marc de Fruit Business Forum (Abril 2018)
Rebuda i establiment de relacions de col·laboració amb
entitats homòlogues a Prodeca de Perú, Paraguay,
Guinea, Índia, Iran, Dubai (Abril 2018)
Missió comercial a Perú (setembre 2018)
Visita comercial - institucional del pla estratègic halal a
Orán, Argèlia (Octubre 2018)
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RESUM
EXECUTIU
RELAT SECTORIAL
Reforçar la tasca d’internacionalització i millora de la competitivitat de les empreses catalanes del sector
agroalimentari, treballant de manera molt més coordinada amb el sector i els agents (púbics i privats) que
desenvolupen programes i projectes en aquest mateix àmbit d’actuació; reforçar la importància de la
gastronomia com ambaixadora i promotora dels productes i les empreses agroalimentàries catalanes.

OBJECTIUS ASSOLITS A
L’ANTERIOR LEGISLATURA
Des de Prodeca s’ha acompanyat a les empreses catalanes a participar a les principals fires internacionals del
sector agroalimentari (13 fires el 2016 i 15 fires el 2017), que per primera vegada en totes elles s’ha fet a través d’un
espai propi i sota la marca de Catalunya (independents d’ICEX i de la marca Espanya). Durant aquests dos anys
de legislatura s’han organitzat 3 Business Forums (dels sectors de la carn, vi i cava i fruita), que en cada cas són
trobades comercials de dos dies en format B2B d’empreses catalanes del sector respectiu amb empreses
compradores de països tercers. Des de Prodeca s’ha participat en la coorganització de la Nit Catalunya Gourmet,
Mercat de mercats, la Mostra de Vins i Caves de Catalunya i el Fòrum Gastronòmic de Girona, activitats totes elles
adreçades a posicionar millor i promoure les empreses catalanes del sector agroalimentari.
Coordinadament amb la Fundació Alícia i l’Agència Catalana de Turisme s’ha organitzat per tercera vegada el
Benvinguts a Pagès, una activitat innovadora per a posar en valor el sector productor (pagesia i pesca) i aproparlo i reconnectar-lo amb el món urbà. Pel que fa a la fira Alimentaria s’ha comptat amb la major nombre
d’empreses catalanes del sector a través de Prodeca, i en la darrera edició i per primera vegada s’ha impulsat
l’espai Catalonia Food & Gastronomy Hub, 320 metres quadrats adreçats a mostrar al món l’excel•lència de
productes agroalimentaris catalans, acompanyats de tallers i showcookings amb els millors cuiners del país.
S’ha impulsat el Pla de Gastronomia de Catalunya, amb la finalitat de reforçar en potencial de la gastronomia a
l’hora de posicionar i vendre millor els productes agroalimentaris catalans a casa nostra i al món. Des de
Prodeca, i conjuntament amb la DG3, DG6 i l’IRTA (DARP), s’ha impulsat un treball per la millora en l’exportació
de la fruita de pinyol i optimització dels protocols d’exportació. I s’ha implementat una metodologia de treball i
planificació conjunta amb el sector, treballant coordinadament en la implementació de les principals línies
d’actuació de Prodeca. Destacar també que durant aquesta legislatura des de Prodeca s’ha signat un acord de
col•laboració amb ACCIÓ i el Consell de Cambres, amb la finalitat de coordinar les respectives activitats
relacionades amb el sector agroalimentari i donar un major i més eficient servei al sector.
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SERVEIS

PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

Entre els mesos de juliol i
setembre de 2018 hi ha prevista
l’aprovació del Pla Estratègic
Prodeca 2019-2021.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
- Aprofundir en la professionalització de Prodeca per
tal de donar un major, millor i més eficient servei a les
empreses catalanes del sector agroalimentari.
- Potenciar l’orientació dels serveis de Prodeca al
client, reforçant el treball per sector i posant especial
atenció en els subsectors agroalimentaris catalans
més atomitzats i amb més necessitats de suport en
temes de competitivitat i internacionalització.
- Implementar un model innovador per a mesurar
l’impacte i retorn econòmic, social i territorial del
conjunt d’actuacions desenvolupades per part de
Prodeca.
- Maximitzar la coordinació amb el conjunt d’agents
públics i privats que treballen en l’àmbit de la
internacionalització i la competitivitat del sector
agroalimentari català.

- Aprofitar i reforçar la potència de la dieta
mediterrània i la gastronomia catalana com a vectors
de millora del posicionament dels productes
agroalimentaris en el mercat nacional i internacional,
associats a valors de qualitat, salut i sostenibilitat.
- Endegar i coordinar el Programa de Govern
d’Internacionalització i Competitivitat del Sector
Agroalimentari Català, emmarcat en el Consell Català
de l’Alimentació (Comissió de Competitivitat i
Internacionalització Alimentàries) i amb la participació
i implicació del conjunt d’agents (públics i privats) que
intervenen en aquest àmbit. Aquest programa de
Govern es preveu aprovar a inici del 2019.
- Presentació, implementació i coordinació del Pla de
Gastronomia de Catalunya, emmarcat en el Consell
Català de l’Alimentació (Comissió de Gastronomia i
Territori). La presentació i implementació d’aquest Pla
es preveu a partir del segon semestre 2018
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