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SOBRE PRODECA
Prodeca és l’empresa pública adscrita al
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que
té per objecte la promoció dels productes
agroalimentaris catalans i el suport a la
comercialització i internacionalització de les
empreses catalanes del sector.
Prodeca l’integra un equip de professionals
dinàmics, preparats, propers i al servei de les
empreses
agroalimentàries
catalanes,
que
treballen coordinadament amb les associacions
professionals representatives del sector a
Catalunya, i que són proactius en generar
sinergies
col·laboratives
amb
el
conjunt
d’organismes i agents que intervenen en la
promoció, comercialització i internacionalització
agroalimentària dels nostres productes i
empreses, en els mercats local i internacional.
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ACTIVITAT DE PRODECA
Facilita la participació de les empreses catalanes a les
principals
fires
agroalimentàries
internacionals
i
nacionals.
Organitza trobades amb compradors i importadors del
sector (en format presencial, online, híbrid).
Ofereix assessorament i acompanyament en la iniciació a
l'exportació; desplega activitats per a la diversificació i
consolidació comercial a països tercers.
Prepara i difon webinars, sessions formatives i eines de
coneixement amb especialistes sobre les temàtiques en
comercialització i internacionalització que planteja el
sector i que són generadores d’oportunitats per les
empreses.
Realitza activitats de posicionament de producte i de
promoció de la marca Catalunya agroalimentària.
Treballa i ofereix al sector eines per a la competitivitat
local i el foment dels circuits curts de comercialització.
Elabora informes tècnics de mercats i tendències, atén i
gestiona les consultes especialitzades, a partir d’un
observatori propi que rep i analitza constantment
informació provinent de múltiples agents del sector.
Disposa d’eines d’autodiagnosi i d’anàlisi d’oportunitats
en comercialització i internacionalització per a les
empreses catalanes del sector.
Manté contacte amb importadors i stakeholders dels
cinc continents per a traslladar-los les novetats i
oportunitats que ofereix el conjunt del sector
agroalimentari català, i captar alhora les oportunitats dels
respectius mercats.
Promou i participa en projectes europeus amb l’objectiu
de captar fons i refermar complicitats internacionals que
reforcin la generació d’oportunitats de negoci per les
empreses agroalimentàries catalanes.
Promou iniciatives relacionades amb la gastronomia
catalana i la Dieta Mediterrània com a eines de
valorització i millora del posicionament dels nostres
productes i empreses, a Catalunya i al món.
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2020, UN ANY
MARCAT PER LA COVID

IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL:
Crisi econòmica mundial: inesperada i sense
precedents, efectes a l’oferta i demanda
Crisi situació financera empreses i famílies;
ruptura fluxos econòmics i financers
Alentiment generalitzat del consum
IMPACTE LEGAL EN EL COMERÇ
INTERNACIONAL
Dificultat del compliment dels contractes i
obligacions
Dificultat per estar al dia dels canvis de
legislació, duanes, entre d’altres, aplicats a
cada país
IMPACTE OPERACIONS EN EL COMERÇ
INTERNACIONAL
Dificultat per moure mercaderies i
documents
Desconeixement de la nova burocràcia
Dificultat per complir normes de seguretat
IMPACTE ESTRATÈGIC
Mesures econòmiques no son vàlides pel
nou context
Dificultat per definir nous models de negoci
Models de negoci que ja no encaixen amb
la nova realitat
Empreses i treballadors amb dificultats per
afrontar el canvi
NECESSITAT DE DIGITALITZACIÓ DE LES
EMPRESES
Desconeixement de com fer-ho
Falta personal qualificat per fer-ho
Poca cultura de comerç electrònic
Competència molt ràpida: cal ser àgils

TRANSFORMACIÓ DEL PROCÉS DE
COMERCIALITZACIÓ INTERNACIONAL
Necessitat de creació de nous protocols de
comercialització internacional (mix
presencial i digital)
Dificultat per trobar altres vies de
comercialització més enllà d’esdeveniments
presencials
Dificultat per salvar les barreres de
comercialització
IRRUPCIÓ DE NOVES FORMES DE
TREBALLAR / CANVIS ORGANITZACIONALS
Poca preparació per la gestió del canvi
Baixa cultura del teletreball
Canvi de paradigma en l’organització
empresarial
Una nova manera de gestionar la
comunicació interna
CAIGUDA DEMANDA RESTAURACIÓ /
HORECA
Canvis profunds en el model de negoci:
replantejament per la disminució de
l’aforament, mesures de seguretat
Repercussió financera
Dificultat en implementar una estratègia
per obrir canals de comercialització
Incidència en els productors i indústria en
general (que ha perdut volum del negoci)
CRISIS SECTOR RETAIL
Gestió de restriccions en l'oferta
Problemes logístics per adaptar venda
online
Gestió de la davallada de la confiança
Augment venda-consum de proximitat
Afrontar la manca d'empleats i la caiguda
de la demanda
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COM HA AFECTAT
L'ACTIVITAT
CANCEL·LACIÓ I APLAÇAMENT DE FIRES
I MISSIONS ARREL COVID-19
Cancel·lació fires i missions 2020: Foodex
Japó, Prowein Duss., Prowine Asia, Seafood,
Business Forum USA, Retail & Trends, Missió
fruita, Clubs Àsia, Mostra de Vins i Caves
Moltes incerteses en activitats presencials 2n
semestre 2020: Alimentària, SIAL, Fruit
Attraction, Benvinguts a Pagès
Previsió de cancel·lacions pel 2021
Increment dels costos i dificultats en viatjar
(vols, hotels)
No aglomeracions com a mesura sanitària
Reticències de personal i empreses a viatjar
/ participar en activitats amb aglomeracions
Implementació efectiva d’eines virtuals
alternatives
Efecte retroalimentació: menys visitants,
menys empreses participants; previsiblement es reforçarà tendència fires a la baixa
ORIENTACIÓ A REFORÇAR LA VENTA DE
PROXIMITAT I PETIT PRODUCTOR
Donant resposta a les necessitats més
immediates d’aquests col·lectius
Alineant Prodeca amb els objectius del
Departament
Impulsant projectes com Aliments De prop i
Gastroteca

TRANSFORMACIÓ DIGITAL ES CONSOLIDA
COM A ÀREA DE TREBALL PRIORITÀRIA
Per oferir una alternativa online a la nostra
activitat
Per reorientar les tasques de l’equip de
Prodeca
Traslladar l’activitat presencial de Prodeca a
l'àmbit digital
REDEFINICIÓ DE TASQUES DE L’EQUIP
DE SECTORS
L'equip de sectors ha hagut d’aturar les
seves tasques enfocades a l’organització de
fires
S’han atorgat tasques no habituals per
impulsar altres projectes més immediats
Inici de treball per objectius i indicadors
IMPLANTACIÓ DEL TELETREBALL
En una fase incipient de treball de KPI’s i
objectius
Amb un sistema de report amb caps
directes i reunions setmanals de caps d’àrea
Estadi incipient de pla de control de tasques
per indicadors
REORIENTACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ
S’ajornen seminaris presencials
Es fan vídeo-píndoles de coneixement sobre
temes relacionats amb les necessitats
generades per la COVID-19
Es fa un pla de Formació totalment online
que inclou vídeo-píndoles i webinars
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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
Representa 38.205 milions d’euros en el conjunt de
la cadena de valor (sector primari, indústria de
l’alimentació i begudes i indústria auxiliar).
El volum de negoci del sector agroalimentari
equival a un 16,28% del PIB de Catalunya, el que el
posiciona com el principal sector generador de
riquesa del país.
En total, la indústria transformadora d’aliments de
Catalunya representa el 24% de la xifra de negoci
de l’estat espanyol.
El conjunt del sector agroalimentari i la seva
indústria auxiliar compta amb 163.372 treballadors,
57.423 explotacions agràries, 3.922 empreses i 436
establiments.*
• CREIXEMENT I DINAMISME:
Catalunya va superar el 2020 per primera vegada
els 11.000 M€ en les seves exportacions
agroalimentàries
Les exportacions del sector agroalimentari de
Catalunya sumen un total de (11.435,01 M€ segons
les últimes dades anuals (2020)
És un dels clústers líders i hub de referència a
Europa, exportant a 190 mercats arreu del món,
entre els que s’hi compten alguns dels països més
exigents en quant a seguretat alimentària i
traçabilitat
• VOLUM I VALOR:
Les exportacions agroalimentàries creixen en valor:
en els últims 10 anys ha augmentat un 45,78% en
volum, i pràcticament s’ha doblat (84,73%) en valor.

*Dades de 2017 extretes del mapeig del sector agroalimentari
realitzat per Prodeca

L’impuls de les exportacions s'ha produït gràcies a
l’augment de les vendes del sector porcí, sobretot
a la Xina, i també dels productes Fine Food,
especialment a Països Baixos, Polònia, Bèlgica,
Itàlia i França
• 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

Tendències en la distribució

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.

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 logística

En quant a logística destacar la Integració
vertical; les línies de subministrament son cada
vegada més 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 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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SECTOR
AGROALIMENTARI AL
MÓN
Evolució de la demanda d'alimentació
Àfrica i Àsia seran la palanca de la demanda futura d’aliments, ja que concentraran més del 91%
del creixement demogràfic fins al 2050, que es preveu incrementi des de 2018 en un 28%
(2.127.972.000). Àfrica doblarà la seva població en 32 anys.

7

Memòria 2020

SECTOR
AGROALIMENTARI AL
MÓN
La tecnologia que transformarà el món
Catalunya és un mercat innovador, amb una economia oberta i dinàmica, i líder europeu en matèria de qualitat,
traçabilitat i seguretat alimentària.
Compta amb centres de recerca d'innovació tecnològica especialitzats en el processament d'aliments i amb una
infraestructura científica d'avantguarda. També és la seu de la major quantitat de start-ups del sud d'Europa i de
molts centres de R + D d'empreses globals.
L'objectiu del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya (2013-2030) és
impulsar la competitivitat i el creixement del sector aprofitant la innovació.
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UN SECTOR DE
FUTUR

CREIXEMENT AGROALIMENTARI AL MÓN

• Tot i l'alta incertesa i l'alt nivell de desordre al
comerç internacional (Brexit, proteccionisme,
Covid, etc.) el 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 menor ús de
biocombustibles) 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 benestar).
• Escassetat: No únicament per la demanda sinó
també pel canvi climàtic, sequera i altres usos
del sòl.

TENIM UNA PROPOSTA DE VALOR
CONSISTENT

• Alts nivells de qualitat i de seguretat
alimentària (traçabilitat) alineada amb mercats
més exigents (UE, EUA, 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 productiva.
2. Respecte mediambiental i sostenibilitat de la
producció.
3. Salut – benestar.
4. Organolepsia.
El 2020, la taxa de cobertura assoleix un nou
rècord històric: 117,69%, fet que posa de
manifest l’augment sostenible en la creació de
valor de les empreses catalanes del sector.

• Fort focus d'activitat inversora en el Sector
Agroalimentari
9
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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.

• El comerç de proximitat és molt probable que
afavoreixi les cadenes regionals de valors
enfront les cadenes globals de venda
d'alimentació.

• S'observa una tendència internacional
d'afavorir la producció i el consum locals.
• És més permeable a l'emprendiment 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.

• Compensa el desplaçament de població a les
ciutats en cerca d'oportunitats educatives o
laborals atenuant la despoblació rural.
• 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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DIMENSIÓ DEL
SECTOR
Amb 38.205 milions d’euros en el conjunt de la cadena de valor (sector primari, indústria de l’alimentació i
begudes i indústria auxiliar), el volum de negoci del sector agroalimentari equival a un 16,28% del PIB de
Catalunya, el que el posiciona com la principal indústria manufacturera del país.
El conjunt del sector agroalimentari i la seva indústria auxiliar compta amb 163.372 treballadors, 57.423
explotacions agràries, 3.922 empreses i 436 establiments. En total, la indústria transformadora d’aliments de
Catalunya representa el 24% de la xifra de negoci d’Espanya.
En el mercat internacional, el sector agroalimentari català és un dels clústers líders i hub de referència a
Europa i exportant a 190 mercats arreu del món i amb 2.713 empreses exportadores regulars (aquelles que
acumulen, com a mínim, 4 anys consecutius de vendes a l’exterior).
El sector agroalimentari català demostra la seva resiliència davant la crisi desencadenada per la Covid-19. El
2020, les exportacions agroalimentàries de Catalunya han crescut un 6,62% en valor i un 6,95% en volum
respecte l’any anterior, superant per primera vegada la barrera dels 11.000 M€ amb un total de 11.435,01 M€ i
6.882.057,48 Tones.
El sector agroalimentari es consolida com a motor de l’economia catalana: en els últims 10 anys, les
exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 84,73% en valor i un 45,78% en volum, fet que posa en
relleu que el sector és competitiu pel seu valor afegit. Per primera vegada, el sector agroalimentari se situa
com a segon sector econòmic exportador de Catalunya, per sota de les semifactures.
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EXPORTACIONS CATALANES
PER SECTORS

EXPORTACIONS CATALANES
PER TERRITORIS
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UN SECTOR
ATOMITZAT

Poc nivell de concentració, amb poques
empreses grans i forta presència de
PIMES familiars.
3.922 empreses
163.372 treballadors
57.423 explotacions agràries
436 establiments

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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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. TROBADES DE
NEGOCI
L'impacte de la pandèmia ha
modificat el paradigma de
trobades B2B arreu del mòn. El
contacte directe entre empresaris
i importadors internacionals per a
avançar en el desenvolupament
de l’economia agroalimentària i el
comerç internacional s'ha
desenvolupat en un format digital
aprofitant les possibilitats de les
noves plataformes online. A més
l'acompanyament de l'equip de
Prodeca, permet que les trobades
on-line siguin el més semblant a
una trobada física.

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 de Coneixement i
Estratègia 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
diagnosi 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
exportarem 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 d'importadors o de
restauració.
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Memòria 2018
SERVEIS

MERCATS ESTRATÈGICS
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Memòria 2018
SERVEIS

1. FIRES
INTERNACIONALS
ISM. Colònia 2-5 de febrer

BIOFACH. Nüremberg 12-15 de febrer

PROWINE CHINA. Shangai 10-12 de novembre

L'organització de les fires agroalimentàries, tant a nivell internacional com local, s'han vist fortament
afectades per la pandèmia. En aquest sentit, només s'han pogut realitzar alguna de les previstes al
primer trimestre així com una fira a Xina per la millora del comportament de la pandèmia.
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ISM - COLÒNIA (ALEMANYA)
2 AL 5 DE FEBRER. DOLÇOS I SNACKS
EMPRESES PARTICIPANTS: 10

ISM és una important fira alemana de dolços i snacks. En la darrera edició hi van participar 1.661
expositors representants de 76 països, i que van rebre la visita de més de 38.000 visitants professionals
procedents de 140 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
BUBO BARCELONA
BOMBONS CUDIE
ESPIGA BLANCA
MIKSO
NEULES ARTESANES SANT TIRS
SAT ORT BELL
TRIAS GALETES-BISCUITS
VIRA BRANDS
VIRGINIAS
KIDZ WORLD

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.

18

BIOFACH. NÜREMBERG (ALEMANYA)
12 - 15 DE FEBRER. PRODUCTES ECOLÒGICS.
EMPRESES PARTICIPANTS: 22

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 el seu posicionament en els mercats exteriors i en l’establiment de nous contactes
comercials.

LLISTA D'EMPRESES
ALTERNATIVA3
LA GRANJA
CHOCOLATES SOLÉ
CHOCOLATES TORRAS
SANTIVERI
OLEANDER
PIRINAT CARN ECOLÒGICA
ORGANIC MEDITERRANEAN
BIOCOP
GLORIOSO SÚPER NUTRIENTS
ALMA TEAS
LENG-D'OR
OLIS DE CATALUNYA
LIQUATS VEGETALS SA
CAL VALLS
ECOBASICS BIO SL
ACEITES DE SEMILLAS
HONEY MURIA BIO
BLANCAFORT FOODS
ROIA ECO CARN
ANETO 100% NATURAL
ECOSALIM

LÍDERS
Catalunya és líder a l’Estat espanyol en
operadors elaboradors i comercialitzadors
d’alimentació ecològica, també en consum
(26% del mercat), Les empreses destaquen en
innovació,
dinamisme
comercial
i
exportacions.
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PROWINE CHINA. SHANGAI (XINA)
10 - 12 DE NOVEMBRE. VINS.
EMPRESES PARTICIPANTS: 13

LA FIRA DE VINS MÉS IMPORTANT D'ÀSIA
Es tracta de la setena edició de la ProWine China, fira exclusivament professional, que se celebra a
Shanghai dins el marc de la FHC, Food & Hotel China, fira xinesa líder en alimentació i hostaleria.
Organitzada per Messe Düsseldorf China i l'UBM, és una de les plataformes de contacte comercial més
importants per al sector del vi a Àsia. Dades de l'edició 2019: 18.936 visitants, 754 expositors participants,
productors i distribuïdors de 39 països
LLISTA D'EMPRESES
Maset Wines
Clos Montblanc
Buil & Giné
Alsina & Sardà
Castell del Remei
DO Montsant, compartit amb:
Celler Vendrell Rived,
Cooperativa Falset-Marçà
Cellers Sant Rafel
Celler Cairats
Celler Capçanès
Vinyes Domenech
Coca i Fitó
Celler Masroig

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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SERVEIS

2. TROBADES DE
NEGOCI

Nou context, nous formats
La Covid-19 ha obligat a tots els agents del sector a
adaptar-se per seguir sent competitius. En aquest
sentit, les trobades de negoci que es realitzaven al
context dels Business Forum, han mutat en noves
formes de connexió entre compradors catalans i
importadors d'arreu del món.
Prodeca ha apostat per dos línies d'actuació: d'una
banda la participació a formats digitals organitzats
per diversos organismes firals i d'altra banda, i més
important, l'organització de trobades online de
negoci pròpies.
Per aquestes trobades s'ha desenvolupat una
plataforma de reunions pròpia i s'ha comptat amb
l'acompanyament i assessorament a destí per part
de personal consultor de Prodeca.
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CONNECT WITH - LULU

Objectiu:
Connectar empreses catalanes directament amb cadenes internacionals de retail, amb la participació
del distribuïdor de referència.

LuLu Group és un conglomerat empresarial, amb seu a Abu Dhabi (Emirats Àrabs), dedicat a la
distribució alimentària, tant majorista, a través de plataformes de distribució pròpia, com minorista, a
través de les botigues minoristes de què disposa, així com el desenvolupament de centres comercials i
hotelers. Presenta una facturació anual de 7,4 mil milions de dòlars US. Els supermercats LuLu són
presents a Emirats Àrabs, Aràbia Saudita, Bahrein, Kuwait, Oman, Egipte, Malàisia, Índia i Indonèsia.
Disposa de plataformes de distribució a Índia, Estats Units, Europa i Filipines, a més d'Orient Mitjà.
Participants:
28 empreses catalanes han participat en l’actuació.
Resultats primera fase:
Lulu ha seleccionat, en una primera fase, productes de 4 empreses participants: Girona Fruits, Vitae
Slow Drinks, Chocolates Torras, Alternativa3
Reunions:
Durant el 1r semestre 2021 representants de Lulu visitaran les empreses catalanes amb les que han
arribat a un acord comercial. Les reunions amb la resta d’empreses participants s’han portat a terme
durant el mes de novembre
Durada del projecte
Setembre 2020 fins al primer semestre de 2021
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FOCUS ON KOREA & TAIWAN

Objectiu:
Posada en relació de compradors de grans superfícies dels mercats de Corea i Taiwan amb empreses
catalanes. Sessions on-line + suport presencial a destí + enviament mostres
Participants:
9 empreses catalanes (Anela, Cudié, Domenio Wines, Espinaler, Laumont, Priordei, Sant Aniol, Set & Ros, Vichy
Catalan)

-4 compradors de Taiwan
-3 compradors de Corea
Reunions:
30 reunions virtuals i 9 reunions presencials
Durada del projecte:
De setembre a desembre. Les reuniones es van celebrar del 23 de novembre al 17 de desembre
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#DEPROP TROBADES
DE NEGOCI - ONLINE

Objectius:
#DeProp és una actuació que reuneix productors i elaboradors locals amb compradors del comerç
especialitzat (minorista i majorista), gran distribució, i empreses de càtering,
Participants:
20 empreses venedores inscrites: 4 vins i caves, 3 oli, 4 carni, 3 fruita i verdura, 4 fine food, 2 productes ecològics

8 empreses compradores inscrites: Caprabo, Condis, Alcampo, St. Paul’s School, F. Roca SL, Casa Ametller,
Servifruit, Plus Fresc
Reunions:
S'han realitzat un total de 50 reunions
Durada del projecte:
Setembre - desembre de 2020. Previsió de continuïtat.
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BUSINESS
NETWORKING
FOODEX SAUDI 2020

Objectius:
És un servei addicional que ofereix la fira Foodex Saudi pels expositors de 2020. Es realitzen rondes de
presentació online de producte amb possibilitat d’entrevistes individuals si el comprador s’interessa
per algun producte o empresa
Participants:
Aigua Sant Aniol, Alma Teas&Herbal, Anela Fruits, Biospirit, Bubo Barcelona, Carolina Honest,
Embutidos Caula, Identitat Olive Oil, Mel Muria i Vichy Catalan.
Reunions:
Presentacions online de 15 minuts per empresa adreçades a compradors d’Aràbia Saudita
Durada del projecte:
23 octubre a 25 de novembre 2020. Torn de Catalunya: 25 de novembre de 13:30h a 15:30h (KSA)
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FRUIT ATTRACTION LIVE
CONNECT

Objectius:
Fruit Attraction LIVEConnect és una plataforma tecnològica i un sistema amb intel·ligència artificial per
generar impactes i notorietat de marca per les empreses del sector horta fructícola i els seus productes amb
compradors, distribuïdors i traders de 160 països.
Participants:
7 empreses participants: Cítrics Terres Ebre, Cultivar, Dasben, Grupo Nufri, Mercabarna, Torribas, Daniel Fontet
Reunions:
No es disposen de dades degut a la pròpia dinàmica de l'eina. Més enfocada en la promoció que en realitzar
reunions concretes.
Durada del projecte:
Servei continu
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3. CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT
I L'EXPORTACIÓ
L’àrea de coneixement i estratègia 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.
Per això, les seves principals actuacions són:

L'àrea es troba en plena fase d’activació d’eines i
projectes principals de cara a 2021:
Concurs per disposar d’una Base de Dades de
Consum i Tendències agroalimentàries
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.

Incorporació com a referent/expert agroalimentari
en l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització de la Generalitat

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

Cerca i anàlisi de dades per facilitar a comunicació
discurs agroalimentari per sectors

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 i l'elaboració de
butlletins i comunicats

Estudi de nous canals d'informació i col·laboradors
(OBEALIMENTÀRIA-Col·legi d'Economistes / AECOC
/Wikiexport)

Cerca i anàlisi de les dades d'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
Anàlisi/ Estudis de mercat o sector
Informació d’interès a comunicar
Nova Eina per la Competitivitat
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SEMINARIS,
COL·LABORACIONS,
DIVULGACIÓ (I)
SEMINARIS
https://prodeca.cat/ca/serveis/formacio/programesformatius

Com treure partit de l’Eina de Valorització
Agroalimentària - 28 de febrer de 2020
Treu el màxim profit de l’EINA DE VALORITZACIÓ
AGROALIMENTÀRIA (EVA) –ONLINE 22 d’octubre
de 2020
Seminari distribució cítrics
PUBLICACIÓ INFORMES:
https://prodeca.cat/ca/serveis/coneixement/informes
-i-publicacions

Mapatge del sector de l'oli d'oliva a Catalunya
Dades exportacions agroalimentàries Catalunya 1er trimestre 2020
Informe Mapatge sector agroalimentari de
Catalunya
ARTICLES
https://prodeca.cat/ca/serveis/formacio/capsules-deconeixement

Quick fixes: El nou reglament de la UE per
obtenir la prova de transport de les mercaderies
entre dos estats membre.
Com adaptar la llei d'estiba a les mercaderies de
les empreses del sector de l'alimentació.
Risk management i les noves formes de
cobrament i pagament internacionals.
BREXIT: consells per a les exportacions al Regne
Unit.
LA CLAU: les matèries primeres

VÍDEO PÍNDOLES FORMATIVES (s'ha substituït el
programa de formació presencial 2020 degut a la
Covid)
https://prodeca.cat/ca/video-pindoles

Com elaborar una plataforma de comerç
electrònic: eines, fases i claus de l'èxit.
Estratègies de màrqueting digital per aconseguir
que el consumidor trobi la meva botiga online als
cercadors.
Impacte de la COVID-19 en el comerç
agroalimentari internacional.
Finalització de cicle econòmic.
Canvi de model de negoci.
L'impacte tecnològic en l'estratègia internacional
de compravenda.
La comunicació interna en la tornada a la "nova
normalitat" de les empreses.
Comunicació davant els canvis culturals de les
empreses.
Com diferenciar-nos per a una estratègia comercial
més efectiva.
Els mercats exteriors. Una oportunitat real per a les
petites i mitjanes empreses alimentàries.
Introducció al Pla general de màrqueting per a
empreses petites i mitjanes.
Introducció al Pla d'internacionalització per a
empreses petites i mitjanes.
Introducció al Pla comercial per a empreses petites
i mitjanes.
Contractació del transport. Quins aspectes hem de
tenir en compte?
Disseny del procés logístic. Què ens cal per fer-lo
més eficient?
Gestió estratègica de les duanes.
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SEMINARIS,
COL·LABORACIONS,
DIVULGACIÓ (II)
INFOGRAFIES:
https://prodeca.cat/ca/serveis/coneixement/infografies

Comparativa 1er semestre 2019-20 exportacions alimentació valor i volum
Exportacions alimentació en valor: 1er semestre 2020 per mesos
Comparativa 1er semestre 2019-20 exportacions alimentació valor i volum per subsector
Exportacions agroalimentàries de Catalunya per sectors – 1er semestre 2020
On exportem els productes agroalimentaris catalans– 1er semestre 2020
Comparativa exportacions agroalimentàries Catalunya – 1er trimestre 2019-2020
Comparativa exportacions agroalimentàries Catalunya març 2019 VS març 2020
Exportacions agroalimentàries de Catalunya per sectors - 1er trimestre 2020
Gastronomia i Educació. Reptes i objectius per a Catalunya
Gastronomia i turisme. Reptes i objectius per a Catalunya
Mapa de mesures temporals en el comerç internacional (COVID-19)
Quadre resum de mesures temporals en el comerç internacional (COVID-19)
Resum exportacions agroalimentàries de Catalunya – 2019
On exportem els productes agroalimentaris – 2019
Exportacions agroalimentàries de Catalunya per sectors – 2019
Dates clau Brexit
Cadena de valor sector agroalimentari català
Valor que genera la indústria agroalimentària catalana
Valor de les exportacions de la indústria agroalimentària
Catalan Food al món (1)
Catalan Food al món (2)
Catalunya agroalimentària. Clúster líder a Europa i al mediterrani
Cadena de valor del sector agroalimentari a Catalunya
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4. PROJECTES
EUROPEUS
Prodeca col·labora estretament amb altres
organismes públics del Govern de Catalunya per
desenvolupar polítiques, millorar estratègies i
garantir la implementació dels seus plans
d'acció. Amb els anys, hem establert estretes
aliances amb els principals actors del sector
agroalimentari i gastronòmic de Catalunya, fet
que ens ha permès la creació d’una àmplia xarxa
de col·laboradors.

Prodeca actua com a soci estratègic a l’hora de trobar
solucions adients per al sector agroalimentari i gastronòmic
que connectin tant els interessos públics com privats. En
aquest sentit, comptem amb capacitat per involucrar agents
clau com empreses, cooperatives, consells reguladors, etc. que
possibilitin un enfocament multiactor que ajudi a identificar i
a avaluar bones pràctiques i desenvolupar polítiques
estratègiques en l’àmbit agroalimentari i de la gastronomia.
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MD.NET
PROGRAMA InnoBaP Md.net “When brand meets people”
OBJECTIUS
Reconèixer
i
impulsar
5
explotacions
agroalimentàries participants al BaP 2020, que
destaquin pel seu potencial innovador.
ACCIÓ
En el marc del projecte Interreg MD.net, Prodeca
ha dissenyat un programa d’assessorament
individualitzat
dirigit
a
5
explotacions
agroalimentàries. El programa compta amb
continguts pràctics per ajudar a promoure el
potencial dels seus productes i empreses.
Proporciona suport en l’anàlisi i millora de la seva
competitivitat i perspectives de comercialització i
internacionalització.
RESULTATS
5
explotacions
agroalimentàries
rebent
assessorament personalitzat i l’oportunitat de
presentar el seu producte i/o servei en
esdeveniments promocionals:
Summer School (Sevilla) i Mostra internacional
(Campània-Itàlia).
DURADA DEL PROJECTE
1 fase: Juliol – Octubre 2020. Valoració 5/5 per
part dels participants
2 fase: Gener – Juliol 2021
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CHAFEA - EUROPEAN
QUALITY WINES: TASTE
THE DIFFERENCE

OBJECTIUS
-Millorar la competitivitat del cava i vins
catalans amb DO en mercats estratègics pel
sector
-Promocionar la diversitat i singularitat de les
DO’s de Catalunya
-Incidir i formar als key opinion leaders,
professionals del sector i consumidors
-Contrarrestar els efectes dels aranzels pel
cas dels Estats Units i guanyar quota de
mercat en mercat xinès en expansió de
consum de vi i escumosos
ACTUACIONS
- Fires internacionals als EUA i la Xina
- Trobades B2B
- Missions inverses de compradors i premsa
- Masterclass amb premsa i influencers
- Pla de comunicació online i offline
DURADA DEL PROJECTE
2021-2023
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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 actuacions promocionals que Prodeca impulsa dins
del territori són un punt de partida imprescindible per
fomentar i consolidar la notorietat dels productes locals i
afavorir-ne la comercialització sobretot al mercat local
però, també, a l’internacional.
La participació en iniciatives de promoció, fires i mostres
amb l’objectiu de reforçar la comercialització dels
productes autòctons ajuda les petites i mitjanes
empreses al seu desenvolupament comercial dins d’un
mercat cada vegada més globalitzat.
El coneixement i la valoració dels nostres productes a
través de la gastronomia és una estratègia imprescindible
que aporta competitivitat als nostres productors i a la
indústria agroalimentària.
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BENVINGUTS A PAGÈS
DES DE CASA #EBAP

OBJECTIUS
•Apropar el món de la pagesia al gran públic
•Generar engagement oferint continguts interessants
•Potenciar la compra directa
•Generar coneixement de marca
•Captar i fidelitzar seguidors
•Digitalitzar el món de la pagesia
•Establir contacte on-off

RESULTATS:
330.000
visualitzacions

ACTUACIÓ
El 3 i 4 d’octubre Benvinguts a Pagès es va viure des de casa. De manera excepcional, enguany la
festa de la pagesia s’ha celebrat a les xarxes socials, amb recorreguts i visites virtuals, tallers,
tutorials, etc.
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BENVINGUTS A PAGÈS
BAP TOT L'ANY

OBJECTIUS
Benvinguts a Pagès tot l’any és la nova proposta per a
visitar a aquells productors de Catalunya que obren
les portes de casa seva durant gairebé tot l’any per
compartir el seu treball al camp, la pastura, la granja o
l’obrador. És la forma de mostrar d’on neix tot allò que
mengem i qui hi ha darrere de la producció dels
aliments. Una oportunitat per apropar-se a les
explotacions i omplir el rebost comprant directament
al productor.
DURADA
Tot l'any
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BENVINGUTS A PAGÈS

#CUIDEMLANOSTRATAULA

OBJECTIUS
Incentivar la compra de productes locals i promoure la
comercialització dels productors/es catalans.
ACTUACIÓ
Cuidar la nostra taula és cuidar la nostra pagesia. Per això,
coincidint amb el Nadal,
des de Benvinguts a Pagès va facilitar la compra directa
del camp a la taula. Es van realitzar vídeos amb l'enllaç
directe a la cistella de compra de cada producte i fitxes
informatives del productor que el fa possible.

IMPACTE:
Visites totals del 1/12-13/12 : 3.489 visites (al novembre
varem tenir 948 visites en 30 dies)
Temps total: 2.04 minuts
% rebot: 66,45%
Reproduccions del vídeo totals social media: 94.065
visualizacions
PARTICIPANTS
36 explotacions del BaP 2020, 16 allotjaments del BaP
2020 i cistelles/lots de productes comarcals de
proximitat
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GASTROTECA.CAT

Què és?
La Gastroteca és el punt de trobada del producte
català.
És el portal de comercialització de
referència dels productes agroalimentaris de
Catalunya. La web, gestionada per ProdecaDARP, és un canal interactiu de divulgació, un
directori complet al servei de la ciutadania i,
també, a l’abast dels professionals del sector
(productors, elaboradors, artesans alimentaris,
botiguers, distribuïdors, restauradors, cuiners,
gastrònoms,
promotors
del
turisme
gastronòmic…) i de les entitats que treballen al
voltant dels nostres aliments. La web s’ha renovat
en continguts i abast i s’ha rellançat al 2020.

Què hi podem trobar?
Els aliments són l’eix que vertebra la Gastroteca.
Hi ha recollides 300 fitxes de productes locals
amb fotografies originals i informació del seu
territori d’origen, les
seves propietats
nutricionals, la temporalitat, si compten amb
distintius d’origen i qualitat... A més, s’hi troba un
gran aparador de productors/es catalans que
s’identifiquen segons si fan venda directa o de
circuit curt, elaboradors/es i comerços, així com
restaurants,
allotjaments
i
caterings
de
Catalunya
que
promouen
una
oferta
gastronòmica sostenible i representativa del
nostre territori. Cada productor, elaborador,
comerç i restaurant compta amb la seva pròpia
fitxa informativa, que és auto-gestionable i que
Prodeca revisa i publica per garantir la veracitat
de les dades.
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GASTROTECA

Quants productors hi ha inscrits?
La Gastroteca és un repositori en constant creixement que actualment compta amb:

1.500 fitxes informatives de productors (900), elaboradors (300) i comerços (300)
800 fitxes de restaurants
Totes les fitxes estan geolocalitzades sobre un mapa interactiu per tal que l’usuari, localitzant-se a sí
mateix, pugui trobar els productors i restaurants que té més a prop en funció de les seves necessitats.
Per altra banda, en la nova versió de 2020 s’ha estrenat la secció Ecoteca, que compta amb un centenar
de productors, comerços i restaurants que ofereixen producte local ecològic; i s’ha obert l’apartat Al Món,
que identifica els restaurants i botigues amb els nostres productes fora de Catalunya. Actualment hi són
presents uns 80 registres localitzats als cinc continents a països com: Estats Units, Canadà, Guatemala,
Japó, Tailàndia, Singapur, Austràlia, Marroc, Dinamarca o Regne Unit.
Com s’hi poden apuntar els
productors, elaboradors,
restauradors?

La inscripció dels productors i altres
agents a la Gastroteca.cat és
gratuïta i es pot realitzar fàcilment
des d’un formulari per donar-se
d’alta. La comissió tècnica que
gestiona la Gastroteca comprova
tots els registres abans de publicarlos a la web, en un període de
màxim 48 hores, vetllant per una
informació veraç i de qualitat.
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GASTROTECA
CAMPANYA DE NADAL
OBJECTIUS
Incentivar la compra de productes
autòctons i promoure la comercialització dels
productors/es catalans.
DRAPS DE CUINA
- Disseny i producció de 500 unitats
de draps de cuina amb productes de la
Gastroteca il·lustrats amb aquarel·la.
- Enviament a 100 periodistes i influencers del
sector gastronomia.
- Sorteig de 50 unitats el dia de Nadal.
JOC DE NADAL
- Disseny i programació d’un joc digital original
que, en funció de les respostes del usuaris,
suggereix quins aliments descobrir, comprar i
tastar aquestes festes.
CALENDARI D’ADVENT
- Calendari advent il·lustrat.
- Les il·lustracions són en format foto i vídeo i es
reprodueixen a les xarxes socials Facebook,
Instagram i Twitter de la Gastroteca.
- El dia 25 de desembre l’acció es tanca amb
un sorteig de 50 draps de cuina a les xxss.
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#ALIMENTSDEPROP

OBJECTIUS
Un dels efectes del coronavirus és que productors
agroalimentaris s’han trobat amb el tancament d’escoles,
restaurants, mercats ambulants d’aliments frescos... dels
quals n’eren proveïdors o paradistes, i han tingut
dificultats per vendre els seus productes. Hi ha, alhora, una
demanda interessada en poder contactar amb aquests
productors.

En aquest context d’excepcionalitat, es va posar a
disposició de la societat un llistat d’iniciatives col·lectives i,
també, individuals identificades per àmbit territorial i per
categoria de producte per augmentar-ne la visibilitat i
facilitar la comercialització.
#AlimentsDeProp
centralitza
totes
les
iniciatives
col·lectives i individuals per cobrir tot el territori.
DURADA
Tot l'any
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CATALAN FILM
ESCÒCIA
OBJECTIUS
Promocionar els aliments catalans a
Escòcia. Establir relacions amb el festival,
la comunitat de catalans a Escòcia
i
els
importadors
de
productes
agroalimentaris catalans. Dins del projecte
Àpats Catalunya / Gastroteca al món.
ACTUACIONS
-Imatge gràfica de Catalunya: On el menjar
és cultura a tot l’esdeveniment
-Tast degustació Àpats Catalunya per
botigues, premsa especialitzada i perfils
d’interès previ al passi de la pel·lícula
-Taller de pa amb tomàquet
-Passi del vídeo Catalunya on el menjar és
cultura (anglès)
-Contingut audiovisual
-Llista de botigues i restaurants a Escòcia
amb presència de productes catalans:
inclusió a la Gastroteca al món
COL.LABORACIÓ
PRODECA – ICEC (Institut Català de
les Empreses Culturals). Model replicable;
també amb Exteriors, Turisme, ACCIÓ...
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CATALUNYA: ON EL
MENJAR ÉS CULTURA

OBJECTIU
Visibilitzar la campanya Marca Catalunya en una plana
adreçada a la ciutadania de ràpida construcció
ACCIÓ
Enllacem el web alimentació.cat a la plana de
prodeca.cat/on-el-menjar-és-cultura per unificar totes
les actuacions adreçades a la ciutadania del
Departament d’Agricultura i Prodeca
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CATALUNYA: ON EL
MENJAR ÉS CULTURA
MANUAL DE MARCA

44

Memòria 2020
SERVEIS

CATALUNYA: ON EL
MENJAR ÉS CULTURA

APLICACIONS GRÀFIQUES
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CATALUNYA: ON EL
MENJAR ÉS CULTURA
DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE FIRAL
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CATALUNYA: ON EL
MENJAR ÉS CULTURA
ALTRES PECES PROMOCIONALS
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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 benefici
de les empreses productores.
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MAPEIG DEL SECTOR DE
L'OLI D’OLIVA
El sector de l’oli d’oliva a Catalunya: 347 empreses, 1.500
treballadors i 863M€ de facturació anuals

Catalunya compta actualment amb 347 empreses productores d’oli d’oliva que facturen 873 milions d’euros
de manera agrupada i ocupen 1.459 treballadors. La immensa majoria de les empreses catalanes dedicades a
l’oli d’oliva són pimes (en un 99% dels casos). Es tracta d’un sector consolidat, en què més del 60% compten
amb més de 10 anys d’experiència i un 25% superen els 50 anys. Un 73% són cooperatives.
Per territoris, el 51% d’aquestes empreses es concentren a Tarragona (179), mentre que a Lleida, que ocupa la
segona posició per nombre d’empreses (89), s’hi concentra el 64% de la facturació (554,63M€).
Un 30% de les empreses exporta els seus productes a altres mercats, mentre que les exportacions catalanes
d’oli arriben a prop de 2.000 milions d’euros en el període de 2015 a 2019. Els principals països receptors d’oli
d’oliva catalans durant aquest període són França, Itàlia i els Estats Units, que sumen un 43,4% del total de les
vendes catalanes d’aquest producte a l’exterior.
.A banda d’empreses, l’ecosistema del sector de l’oli d’oliva català també agrupa diferents clústers (Clúster
oleícola de Catalunya, Catalonia Gourmet, Innovi, Food Service Cluster...), que treballen projectes vinculats a
aquest producte; centres d’interpretació, museus i altres entitats i associacions (Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya, Centre de Cultura de l’Oli de Catalunya a La Granadella, Centre d’Interpretació de l’Oli i
de les Economies Productives de Montsant, etc).
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TAST OLIS CATALANS PLA OLI CATALUNYA
OBJECTIUS
Promocionar els olis 5 DOPs catalanes, les qualitats
organolèptiques i atributs diferencials, entre futurs
professionals del sector horeca.
ACTUACIONS
Coordinació d’un tast virtual amb la Sra. Mª Àngels
Calvo, Cap del Panell de Tast Oficial d’Olis Verges
d’Oliva de Catalunya. Generació d’un vídeo que les
escoles poden reproduir en diferit.
PARTICIPANTS
•Institut Abat Oliba
•Institut Baix Empordà
•Institut d'Hoteleria i Turisme de Lleida
•Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran
•Institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils
•Institut Joan Ramon Benaprès
•Institut Dertosa
•Institut Martí Dot
•Institut Olivar Gran
•Institut Ramon Coll i Rodés
•CETT
•Joviat
•Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi
•Escola Superior d'Hostaleria de Bcn (ESHOP)

50

Memòria 2020
SERVEIS

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 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.

51

Memòria 2020
SERVEIS

8. ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
INFO PRODECA

OBJECTIU
Informació mensual a les empreses amb
informació sobre actuacions de Prodeca.
MÈTRIQUES
17,3% rati apertura
4650 empreses exportadores (públic)
7,2% Clicks per apertura única
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XARXES SOCIALS
Twitter Prodeca
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XARXES SOCIALS
Twitter Prodeca
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XARXES SOCIALS
Twitter Prodeca

Linkedin
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XARXES SOCIALS
Linkedin
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XARXES SOCIALS
Twitter Bap

Facebook Bap

Instagram Bap

Twitter Gastroteca
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XARXES SOCIALS
Facebook Gastroteca

Instagram Gastroteca
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GABINET DE PREMSA

Rodes de Premsa: 2
Presentació estudi: “Competitivitat i internacionalització del sector agroalimentari català”
Presentació dades exportacions agroalimentàries 2019
Notes de Premsa: 10
Balanç Catalan Food Forum 2020
Dades exportacions agroalimentàries 2019
Dades exportacions agroalimentàries 1r trimestre 2020
Iniciativa #AlimentsDeProp
Projecte CHAFEA: finançament 2,5M€ promoció DOs catalanes a la Xina i els EUA
Dades exportacions agroalimentàries 1r semestre 2020
Presentació EVA
Participació empreses catalanes Foodex Saudi online
Campanya Nadal Gastroteca i BAP
Actuació B2B Online Focus On Corea & Taiwan
Valoració exportacions agroalimentàries Brexit
Aparicions de premsa (relacionades amb les Notes de premsa): 201
Premsa Escrita: 38
Digital: 105
Especialitzats: 47
TV/Ràdio:11
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APARICIONS DESTACADES
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NOVA MARCA CATALUNYA

A finals d’any, Prodeca presentava la nova marca per reforçar el posicionament de les produccions
agroalimentàries i la gastronomia catalanes i dotar-les d’homogeneïtat comunicativa tant a l’interior del país
com a l’exterior. Impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament
amb Prodeca, Promotora dels aliments catalans, ‘Catalunya, on el menjar és cultura’ té com a objectiu posar
en valor els aliments produïts a Catalunya a fi de garantir un sistema alimentari complet, competitiu, arrelat
territorialment i basat en la seva diversitat, i, alhora, consolidar Catalunya com a país de referència pel prestigi
del seu sistema alimentari.
La creació de la marca agroalimentària és una de les accions previstes dins dels deu projectes transformadors
del sector agroalimentari inclosos en el Pla de reactivació econòmica i protecció social en l’àmbit de la
comissió per a l’elaboració del pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la
crisi de la COVID-19 (CORECO).
La creació de la marca també forma part de les diferents accions definides dins el Consell Català de
l’Alimentació que està impulsant el DARP en el marc del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC).
El PEAC ha de definir com ha de ser el sistema agroalimentari català dels pròxims anys a partir de quatre
eixos: sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular; propi i arrelat al territori; just, equitatiu i
cohesionat, saludable i de confiança.
La creació d’un dossier d’identitat visual de la nova marca (recursos gràfics, aplicacions, definició del
llenguatge gràfic i tipografia corporativa), es fa presentar en el context de la campanya “Bo per tu, bo per a
tothom,” i la creació de la pàgina web (www.alimentacio.cat), per unificar totes les actuacions adreçades a la
ciutadania del Departament d’Agricultura i Prodeca de promoció de l’alimentació de proximitat per unificar
totes les actuacions de promoció de l'alimentació de proximitat del Departament d'Agricultura i Prodeca
adreçades a la ciutadania.
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VIDEOS "DEL VOLUM AL
VALOR"

La sèrie de vídeo “del volum al valor”
s’empren el 2020 per recollir casos de
bones pràctiques empresarials que
puguin ser d’interès i inspiració per
altres empreses agroalimentàries. La
primera producció de la sèrie van ser 7
vídeos amb companyies de sectors
diversos i tenen en comú haver resolt
satisfactòriament
algun
repte
comercial, productiu o de disseny de
producte. Les empreses seleccionades
per a la realització dels vídeos el 2020
van ser:
Set&Ros (oli),
Carinsa (Aromes),
Fresquibo (peix),
Paul&Pipa (Fine Food),
Xocolates Solé (Fine Food),
Escata (peix),
Costa Brava Foods (carni).
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NOVA WEB CORPORATIVA
Prodeca ha renovat la web corporativa
de
l’entitat,
modernitzant
les
funcionalitats i el disseny i adaptant les
seccions de la web a les actuacions i
sectors, fent especial èmfasi en les
eines de coneixement i estratègia,
internacionalització i promoció local.
Pel que fa a la tecnologia, s’ha optat
per un format responsive, que s’adapta
a qualsevol dispositiu, en format PHP7
i gestionable des del programari
Drupal, prioritzant l’accessibilitat dels
seus llocs web d’acord amb la
legislació
vigent
i
contemplant
paràmetres d’optimització SEO per a
una millor indexació de la web i
garantint l’escalabilitat que millora els
temps de càrrega, assegura el
contingut
i
automatitzant
els
processos de posada en producció. La
web s’ha publicat en català, castellà i
anglès i s’ha estructurat en funció dels
diferents sectors agroalimentaris en
què treballa Prodeca (amb dades
sectorials
a
nivell
nacionals
i
internacionals detallada i actualitzada,
així com documentació relacionada) i
els serveis que ofereix l’entitat:
Internacionalització
Formació
Coneixement
Assessorament
Promoció Local

En relació amb els canvis introduïts, la
nova web dona més visibilitat als
estudis de mercat, dona més visibilitat
a l’agenda d’esdeveniments, millorar i
personalitzar el mòdul de les notícies i
dotar d’identitat pròpia les pàgines
dels sectors (incorporant vídeos,
notícies i estudis propis).
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NOVA WEB CORPORATIVA
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9. ACTIVITAT
INSTITUCIONAL

ACORD DARP-EXTERIORS

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i el conseller d'Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, van firmar el passat 25 de novembre un acord que permetrà la incorporació de
tècnics comercials específics per al sector agroalimentari en mercats estratègics a través de les Delegacions
de la Generalitat.
Aquesta iniciativa, que es realitzarà a través de Prodeca, té com a objectiu acompanyar les empreses del
sector a minimitzar les dificultats i les incerteses causades per la Covid. Els nous tècnics comercials seran una
figura clau per reforçar la internacionalització del sector agroalimentari català, que genera un volum de
negoci de 38.205 milions d’euros i ocupa directament 163.372 persones.
“Amb aquesta incorporació, ajudem i reforcem que els nostres productes viatgin a través d’aquests tècnics,
que els venguin, els promoguin i els donin a conèixer encara més, perquè són productes d’excel·lència, sans,
segurs i de qualitat que produïm en aquest país”, ha afirmat la consellera Teresa Jordà durant la firma de
l’acord.
Mercats prioritaris:
Així, la fase inicial d’incorporació d’aquests tècnics comercials agroalimentaris començarà per quatre mercats
estratègics per al sector agroalimentari català: els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i Mèxic.
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CATALAN FOOD FORUM

Punt de trobada del sector agroalimentari català
Més de 350 empreses agroalimentàries i agents del sector van participar en el I Fòrum #CatalanFood,
un esdeveniment sectorial organitzat per Prodeca, la Promotora dels aliments catalans, a l'Espai Bital, a
L'Hospitalet de Llobregat. Sota el títol "Del volum al valor", la jornada va tenir el posicionament del
producte com a eix temàtic i diferents actors experts van donar claus per entendre millor el mercat del
present i del futur, fent especial èmfasi en la comercialització, la internacionalització i la competitivitat.
L’agroalimentació, motor de l’economia catalana
Prodeca i ACCIÓ van presentar en el I Fòrum #CatalanFood l’informe inèdit elaborat conjuntament per
les dues entitats sobre el sector i la seva capacitat d’internacionalització. “Competitivitat i
internacionalització del sector agroalimentari català” és una radiografia d’un dels sectors
econòmicament més dinàmics del país. Presentat per Ramon Sentmartí, director gerent de Prodeca, i
Joan Romero, conseller delegat d’ACCIÓ, l’estudi dimensiona el pes de la indústria en el conjunt de
l’economia catalana.
Una jornada per contribuir a vendre amb més valor
En el segon bloc de contingut, l'especialista d'Alimentació de Kantar World Panel, Joan Riera, i el
director general de Mercabarna, Josep Tejedo, han explicat les tendències de consum amb relació al
consumidor i als canals de distribució amb l'objectiu de poder entendre millor el consumidor de 2020.
La doctora i professora de màrqueting i vendes d'ESADE Business School, Beatriu Soler, va analitzar
casos de com les empreses es diferencien en el mercat i com qualsevol producte és diferenciable; i el
catedràtic d'economia financera de la UPF, Oriol Amat, va centrar la seva conferència en com són les
empreses agroalimentàries catalanes d'alt creixement. El darrer ponent, l'expert en identitat de marca,
Andy Stalman, va dirigir la seva ponència a la importància de la construcció de marca i la consellera
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va concloure l'acte exposant l'estratègia
per al sector agroalimentari del seu departament.
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CATALAN FOOD FORUM
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CATALAN FOOD FORUM
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CATALAN FOOD FORUM
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