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Impulsem el valor dels productes agroalimentaris catalans
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SOBRE
PRODECA

Prodeca és l’empresa pública adscrita al Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 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 està integrada per 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, la comercialització i la internacionalització agroalimentària dels nostres productes i empreses, en els mercats local i internacional.
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ACTIVITAT
DE PRODECA

FIRES

TROBADES

ACOMPANYAMENT

Facilita la participació de
les empreses catalanes en
les principals fires agroalimentàries internacionals i
nacionals.

Organitza trobades amb
compradors i importadors
del sector (en format presencial, en línia, híbrid).

Ofereix assessorament i
acompanyament en la iniciació a l’exportació; desplega activitats per a la diversificació i la consolidació
comercial a països tercers.

FORMACIÓ

MARCA

LOCAL

Prepara i difon seminaris
en línia, 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 a 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.

BANC DE CONEIXEMENT

OPORTUNITATS

MERCATS

Elabora informes tècnics
de mercats i tendències,
atén i gestiona les consultes
especialitzades, a partir d’un
banc de coneixement 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 públic estratègic
dels cinc continents per
traslladar-los les novetats
i oportunitats que ofereix
el conjunt del sector agroalimentari català, i captar
alhora les oportunitats dels
respectius mercats.

PROJECTES EUROPEUS

GASTRONOMIA

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 a les empreses
agroalimentàries catalanes.

Promou iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana i la dieta
mediterrània com a eines
de valoració i millora del
posicionament dels nostres
productes i empreses, a
Catalunya i al món.
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SERVEIS
DE PRODECA

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,
en facilita la 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 valoració i millora del posicionament dels productes i les empreses catalanes del sector.
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SERVEIS
DE PRODECA

FIRES INTERNACIONALS

TROBADES DE NEGOCI

CONEIXEMENT I ESTRATÈGIA

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.

El contacte directe entre empresaris i importadors internacionals per
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 en línia. A més,
l’acompanyament de l’equip de
Prodeca permet que les trobades
en línia siguin el més semblant a
una trobada física.

L’àrea de Coneixement i Estratègia es dedica a aportar valor
als diferents segments i agents
del sector agroalimentari mitjançant l’obtenció, el tractament i
la divulgació de la informació de
mercat necessària per potenciar
la competitivitat i la internacionalització de les seves empreses
del sector agroalimentari català.

PROJECTES EUROPEUS

COMPETITIVITAT LOCAL

Els projectes europeus ajuden els
governs regionals i locals d’Europa a desenvolupar i oferir millors
diagnosis i eines de promoció per
al 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, les empreses i els territoris.

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 en fomentem el 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, alhora, ajuda les
empreses a desenvolupar experiència i múscul en un mercat cada
cop més globalitzat.

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 les
sinergies comercials amb grups
d’importadors o de restauració.
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3.1. TROBADES DE NEGOCI
La nova situació ha obligat tots els agents del sector a adaptar-se
per seguir sent competitius.

En aquest sentit, seguint l’aposta que es va iniciar
durant l’any anterior d’explorar nous formats virtuals i innovadors per donar una resposta àgil als
contactes internacionals, minimitzar els efectes de
la COVID-19 i establir un circuit d’oferta alternatiu,
aquest 2021 s’ha consolidat un extens programa
d’actuacions i de trobades de negoci entre empreses catalanes i importadors d’arreu del món a
través de les trobades ‘eBusiness’.
Prodeca treballa en dos nous formats virtuals: eBusiness With, reunions amb cadenes de supermercats de mercats estratègics en funció de les ne-

cessitats que planteja el comprador, i eBusiness
Focus, trobades amb importadors i distribuïdors
d’un mercat en concret a partir de l’oferta dels productors catalans.
Aquesta nova estratègia de promoció comercial té
el suport i acompanyament presencial a destí i, en
algunes ocasions, l’enviament de mostres. Prodeca s’encarrega de l’acompanyament i l’assessorament, el disseny d’una agenda de reunions individuals en funció dels seus interessos i l’organització
d’una plataforma per poder fer les reunions.
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EBUSINESS WITH
eBusiness With X5 Retail Group

OBJECTIU
X5 Retail Group és líder de la distribució alimentària a Rússia i disposa de diferents cadenes de
supermercats i hipermercats a tot el país. Opera en
botigues de proximitat amb la marca Pyaterochka,
supermercats amb la marca Perekrestok i hipermercats amb la marca Karusel, així com al mercat
en línia Perekrestok.ru i d’altres.
En aquesta actuació, Prodeca va enviar als caps
de compra de l’X5 Import les fitxes de les empreses catalanes interessades a participar-hi, algunes
de les quals van enviar les mostres a Rússia per
petició del client, i en va fer el seguiment de resultats després de la reunió mantinguda amb cada
empresa.

PARTICIPANTS
Empreses inscrites: 72
X5 Retail Group: 26

Mercat: Rússia

SECTORS
Vins i caves

Pastisseria industrial

Cerveses

Pastissos congelats

Licors

Plats preparats congelats
sense ingredients d’origen
animal

Begudes no
alcohòliques
Oli d’oliva, altres
olis vegetals

Aliments congelats
en general

Salses

Xocolata i dolços

Sopes i purés

RESULTATS
X5 Import va incloure aquestes empreses a la
seva base de dades per convidar-les als tenders
que organitzen periòdicament per a cada tipus de
producte. Els guanyadors d’aquests concursos es
convertiran en subministradors d’X5 Import per un
període d’un any aproximadament.

Sector vins, caves i licors: 21
Fine Food: 5

DURADA DEL PROJECTE
Maig – juliol 2021
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EBUSINESS WITH
eBusiness With Hyundai Green Food

Mercat: Corea

OBJECTIU

SECTORS

Hyundai Green Food és propietat de la coneguda marca d’automòbils coreana Hyundai Motor
Group. Hyundai Green Food és líder del sector de
l’alimentació en el mercat coreà i importa i distribueix no només a les botigues de Hyundai Department Stores, sinó també a Hyundai teletienda,
Hyundai e-commerce, Hyundai Outlet i hotels.
Distribueix també als canals més potents del mercat coreà i és líder del sector del càtering a Corea.

Actuació dirigida a empreses de tots els sectors,
excepte qualsevol tipus de beguda alcohòlica
(vi, cava, escumosos, destil·lats, etc.), sempre
que compleixin els següents requisits per Hyundai
Green Foods:

Després de participar a l’Online B2B Focus on
Corea&Japan, de l’any 2020, Hyundai Green Food
ha mostrat interès en els productors catalans. Un
cop confirmat l’interès per part del comprador,
Prodeca, a través de l’antena Prodeca-Corea, ha
concertat reunions amb presència d’un consultor/
antena contractat per Prodeca.

Productes amb un mínim de 12 mesos de
caducitat

PARTICIPANTS
Empreses inscrites: 41
Fine Food: 40
Vi: 1

Productes de qualitat
Embalatge dels productes elegant i sofisticat
Empresa amb història i tradició

RESULTATS
Hyundai Green Food ha repetit comandes, que
s’han afegit a les ja existents, i ha introduït noves
referències de noves empreses participants.

DURADA DEL PROJECTE
Juny – desembre 2021
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EBUSINESS WITH
eBusiness With Grupo Éxito Colombia

OBJECTIU

SECTORS

Grupo Éxito de Colòmbia forma part del grup empresarial de supermercats líder a l’Amèrica del Sud.
A Colòmbia és present a 23 departaments, amb
515 establiments.

Arròs

Llegums secs

Caramels
i llaminadures

Olis (oli d’oliva, oli de llavors)

El bon posicionament de la marca Éxito s’atribueix
a l’excel·lent relació amb els proveïdors; la diversitat de formats comercials, que facilita l’accés a
diferents segments de mercat, i l’àmplia cobertura
geogràfica, que permet respondre satisfactòriament a la guerra de preus i a les grans ofertes que
es troben en la competència.

Conserves de
fruita i melmelades

Patates xips i altres snacks

Conserves vegetals

Rebosteria industrial

Fruita fresca (cítrics,
nectarines, poma,
préssec, pruna)

Sal, vinagre, espècies

Prodeca, a través de l’antena Prodeca-Colòmbia, va
establir l’agenda de reunions entre Grupo Éxito i les
empreses catalanes inscrites amb les quals va mostrar interès i va fer un seguiment de resultats després
de la reunió mantinguda amb cada empresa.

PARTICIPANTS
Empreses catalanes inscrites: 45

Licors

Fruita seca
i fruita dessecada
Galetes

Olives i envinagrats envasats
Pasta

Salses
Sucs
Torró i mel
Xocolates i cacau

RESULTATS
Valoració positiva tant per part de Grupo Éxito
Colombia com per les empreses catalanes participants, que consideren que el format és adient per
entrar en el mercat llatinoamericà.

DURADA DEL PROJECTE

Grupo Éxito va mostrar interès per 20
Juliol - desembre 2021
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EBUSINESS WITH
eBusiness With Supermercados Peruanos

OBJECTIU
Supermercados Peruanos és la cadena de supermercats líders al país, amb més de 17.000 col·laboradors i que opera en 21 regions. Actualment
disposen de 3.200 proveïdors de subministrament
comercial i de serveis i operen en una xarxa d’autoservei amb quatre formats diferenciadors:

Mercat: Perú

SECTORS
Caramels
i llaminadures
Cafès, tes i infusions
Cereals per esmorzar
Conserves de fruita
i melmelades

Pasta
Patates xips i altres snacks
Sal, vinagre, espècies
Torró i mel
Xocolates i cacao

Hipermercats: Plaza Vea

Conserves de peix

Supermercats: Vivanda
Botigues de descompte: amb la marca Mass

Conserves de carn
i patés

Autoservei a l’engròs: Makro

Conserves vegetals

Vi

Galetes

Cava i espumosos

Olis (oli d’oliva,
oli de llavors)

Licors i destil·lats

Prodeca, a través de l’antena Prodeca-Colòmbia,
va determinar les famílies de productes de l’interès
del grup pel que fa a la venda al detall, així com la
convocatòria a les empreses catalanes.

PARTICIPANTS
Empreses catalanes inscrites: 79

DURADA DEL PROJECTE
Setembre - desembre 2021

Begudes refrescants,
i altres sense alcohol
Cerveses

Sucs

Olives i envinagrats
envasats

RESULTATS
A causa de diferents imprevistos per part de la
cadena de supermercats, no es van poder dur a
terme les reunions previstes. No obstant això,
gràcies a l’interès de Supermercados Peruanos, es
planteja reprendre les reunions més endavant.
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EBUSINESS WITH
eBusiness With 7-Eleven

Mercat: Taiwan

OBJECTIU
7-Eleven és la principal cadena de botigues de
conveniència de Taiwan, amb més de 6.000
punts de venda a tota l’illa des de fa més de 40
anys i una facturació de més de 9 mil milions de
dòlars. Els establiments 7-Eleven estan oberts 24
hores i atenen més de 4,6 milions de clients diaris.
Disposen d’una gran varietat de productes i tenen
un departament internacional que incorpora les
tendències globals a les seves botigues. Introdueixen les últimes novetats en snacks i disposen de
la “International Quality Goods Shelf”, on venen els
productes internacionals més famosos.
Després de la seva participació a l’Online B2B
Focus on Taiwan, de l’any 2020, 7-Eleven ha mostrat interès en els productors catalans. Un cop
confirmat l’interès per part del comprador, Prodeca, a través de l’antena Prodeca-Taiwan, ha concertat les reunions amb presència d’un consultor/
antena contractat per Prodeca.

SECTORS
Dolços

Fruits Secs

Xocolates i caramels

Conserves

Galetes

Embotits

Snacks

Vi i Cava

7-Eleven ha demanat productes:
En envàs individual i llestos per menjar
De qualitat i preu mig-mig alt
Amb un mínim de 12 mesos de caducitat
Amb un envàs original, especial i amb història
interessant

RESULTATS
Les perspectives de generar negoci són bones per
part de 7-Eleven i la millora de la situació de la COVID-19 a Taiwan les afavoreixen.

PARTICIPANTS
DURADA DEL PROJECTE
Empreses catalanes inscrites: 39
Fine Food: 19
Sector vi: 20

Octubre - desembre 2021

12

Memòria 2021

EBUSINESS WITH
eBusiness With Àfrica

Mercat: Àfrica

OBJECTIU

PARTICIPANTS

eBusiness With Àfrica és una actuació amb l’objectiu de presentar l’oferta d’empreses catalanes
de diversos sectors agroalimentaris a compradors
de mercats africans. Els mercats establerts com a
clau en cada una de les regions són els següents:

Empreses catalanes inscrites: 30
Vi: 14
Fruita: 7
Alimentació general: 5

Àfrica Central: el Camerun, el Gabon
Àfrica del Sud: Sud-àfrica, Zàmbia

Carnis: 4

Àfrica Occidental: la Costa d’Ivori, Nigèria
Prodeca, a través de l’antena Prodeca-Àfrica Occidental, ha ofert un servei integral: suport en la
presentació del producte, selecció dels compradors segons idoneïtat i acompanyament durant i
després de les reunions, mitjançant experts especialitzats en el mercat de destí que faciliten la interlocució per optimitzar els resultats.

Fine Food

41

Zàmbia: 10
Sudàfrica: 6
Nigèria: 6
Costa d’Ivori: 8
Camerun: 7

SECTORS
Vi

Importadors:

Gabon: 4
Fruita

Carnis

RESULTATS
DURADA DEL PROJECTE
Novembre - desembre 2021

S’han establert un total de 90 reunions entre empreses catalanes i els compradors seleccionats.
Les empreses catalanes han valorat molt positivament el format, que els serveix com a primer contacte per entrar al mercat africà.
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EBUSINESS WITH
eBusiness With Filipines

Mercat: Filipines

OBJECTIU

SECTORS

Prodeca, a través de l’antena Prodeca-Filipines,
ha acordat amb les diverses empreses de Filipines
l’organització d’una presentació de l’oferta d’empreses catalanes de les categories d’interès per a
aquests compradors.

Els compradors han manifestat interès per les categories de producte següents:

Filipines és actualment una de les economies de més
ràpid creixement d’Àsia, és considerada un dels tigres
asiàtics. No obstant això, hi persisteixen problemes
importants, relacionats principalment amb la disminució de les grans diferències en els ingressos i en el creixement entre les diferents regions i classes socioeconòmiques del país. S’hi observa una disminució de la
corrupció i l’augment de la inversió en infraestructura
necessària per assegurar el creixement futur.
En aquesta actuació, Prodeca ha ofert un servei integral: ha donat suport en la presentació del producte, la selecció dels compradors segons idoneïtat,
i l’acompanyament durant i després de les reunions,
mitjançant experts especialitzats en el mercat de
destí que faciliten la interlocució per optimitzar els
resultats.

Oli d’oliva
i olis vegetals
Conserves de fruita
i conserves vegetals

Salses
Xocolates, dolços
i caramels
Lactis i formatges

Conserves de peix

Productes ecològics

Conserves de carn

Derivats de fruites

Plats preparats
i altres productes
congelats

Productes gourmet

RESULTATS
S’han realitzat un total de 24 reunions amb els
importadors de Filipines. Les empreses catalanes
han valorat positivament l’actuació. Se’n farà el
seguiment durant els propers mesos per valorar
noves oportunitats per a les empreses catalanes.

PARTICIPANTS

DURADA DEL PROJECTE

Empreses catalanes inscrites: 30
de les quals els compradors de Filipines han mostrat interès per 17.

Agost – desembre 2021

Importadors de Filipines: 30
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EBUSINESS WITH
eBusiness With Aràbia Saudita, Kuwait i Emirats Àrabs Units

OBJECTIU

SECTORS

Prodeca, en col·laboració amb l’antena Prodeca-Aràbia Saudita, organitza l’eBusiness With
Aràbia Saudita, Kuwait i Emirats Àrabs Units,
que consisteix en la presentació d’una oferta de
productes catalans a una selecció de cadenes de
venda al detall de Aràbia Saudita, Kuwait i Emirats
Àrabs Units.

Aquesta actuació es va adreçar a empreses que
disposessin de productes registrats en els mercats de referència.

Derivat de la confecció del catàleg i l’anàlisi de les
dades de les empreses, es va determinar que calia
establir actuacions de diverses tipologies, segons
si les empreses tenen o no productes homologats.
Aquestes actuacions es portaran a terme per part
de Prodeca o bé per part de l’antena Prodeca:

El format de l’eBusiness With no s’adequa a les
necessitats de les empreses catalanes que volen establir-se comercialment a Orient Mitjà. Es
plantegen diverses actuacions per consolidar els
requisits d’entrada a aquest mercat i donar suport
a les empreses perquè hi puguin ser presents a curt
i mig termini.

RESULTATS

Suport a l’homologació de productes
Assessorament sobre la condició de certificació halal

DURADA DEL PROJECTE

Actuacions de cerca d’importador / distribuïdor amb el producte ja homologat

Octubre – desembre 2021

Actuacions de suport a l’importador / distribuïdor per a aquelles empreses que ja en disposin

PARTICIPANTS
Empreses catalanes inscrites: 42
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EBUSINESS WITH
eBusiness With Grupo Zaffari

Mercat: Brasil

OBJECTIU

SECTORS

Prodeca, en col·laboració amb l’antena Prodeca-Argentina&Brasil, s’ha posat en contacte amb
diverses cadenes de distribució de Brasil amb
l’objectiu de presentar els productes i el potencial del sector agroalimentari català a importadors,
distribuïdors i responsables de grans superfícies
dels mercats agroalimentaris de destí. Del contacte
amb Grupo Zaffari (Brasil) va sorgir la possibilitat d’organitzar reunions B2B per tal de presentar
l’oferta de productes seleccionats.

Aquesta actuació es va adreçar a empreses del
sector de la xocolata i la fruita fresca.

Grupo Zaffari és un del principals grups de supermercats, hipermercats i autoserveis de Brasil.
Actualment disposa de 37 establiments a Rio Grande i Sao Paulo i 10 centres comercials. És l’única
cadena de supermercats brasiler que no s’enfoca
en una política de preus baixos, sinó a oferir un alt
grau de servei al client.

PARTICIPANTS
Empreses catalanes inscrites: 2

RESULTATS
Un cop enviada la informació i coordinades les reunions, es van programar reunions amb una de les
empreses participants.

DURADA DEL PROJECTE
Setembre – octubre 2021
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EBUSINESS FOCUS
eBusiness Fruit Focus l’Índia

Mercat: Índia

OBJECTIU

PARTICIPANTS

eBusiness Fruit Focus l’Índia és una trobada
empresarial organitzada per Prodeca, amb la col·
laboració d’ACCIÓ i per encàrrec de l’associació
sectorial AFRUCAT, entre productors de fruita de
Catalunya i importadors, distribuïdors i responsables de grans superfícies de l’Índia, un dels mercats clau per al sector els propers anys.

Empreses catalanes inscrites: 5

L’Índia és el 2n mercat mundial amb més consum de fruita al 2020, amb més de 112 milions
de tones, just per darrera de Xina, amb 113MT. El
consum per càpita s’ha situat, al 2020, en 83,2 kg/
persona i les previsions de creixement per als propers 5 anys són d’un creixement acumulat del 59
%, fet que el situa com el primer mercat mundial en
consum de fruita el 2023.
Des de Prodeca, amb la col·laboració a destí de
l’oficina d’ACCIÓ a l’Índia, s’ha organitzat un seminari de presentació del mercat de l’Índia amb Amit
Lohani, director de FIFI (Forum of Indian Food
Importers) i s’ha gestionat el disseny d’agendes
individualitzades entre les empreses catalanes participants i els compradors i distribuïdors de l’Índia.

Compradors de l’Índia: 11

SECTORS
Actuació dirigida exclusivament a empreses productores de fruita

RESULTATS
S’han generat unes 40 reunions entre empreses
catalanes i importadors de l’Índia. Les empreses
catalanes han valorat molt positivament la presentació de les oportunitats que ofereix un mercat
emergent com l’Índia.

DURADA DEL PROJECTE
Segona quinzena d’abril
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Memòria 2021

18

EBUSINESS FOCUS
eBusiness Fruit Focus Països Nòrdics

Mercat: Suècia, Dinamarca, Islàndia, Noruega

OBJECTIU

PARTICIPANTS

eBusiness Fruit Focus Països Nòrdics és un esdeveniment B2B adreçat a empreses catalanes productores de fruita per tal de presentar els productes i el
potencial del sector fructícola català a importadors, distribuïdors i responsables de grans superfícies dels mercats agroalimentaris de destí.

Empreses catalanes inscrites: 11

Les condicions ambientals i climatològiques d’Escandinàvia limiten molt la productivitat de cultius
agrícoles i això provoca que les importacions tinguin
un gran protagonisme en el sector. Concretament,
les compres internacionals de fruites dels països
escandinaus es concentren al voltant de cítrics,
maduixes, gerds, dàtils, figues, pinyes, pomes,
peres i plàtans; conjunt que monopolitza més del
60 % del total de fruites importades, segons dades de l’Organització de les Nacions Unides per a
l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).
En aquesta actuació, Prodeca ofereix un servei integral, suport en la presentació del producte, selecció
dels compradors segons idoneïtat i acompanyament
durant i després de les reunions, mitjançant experts
especialitzats en el mercat de destí que faciliten la
interlocució per optimitzar els resultats.

Compradors de Suècia, Dinamarca, Islàndia i
Noruega: 5

SECTORS
Actuació dirigida exclusivament a empreses productores de fruita

RESULTATS
S’han generat 26 reunions entre empreses catalanes i importadors d’aquests mercats. Les empreses
participants han valorat, per part dels productors
catalans, l’accés a un mercat difícil d’entrar-hi i,
per part dels compradors, la possibilitat de realitzar
compra directa sense intermediaris.

DURADA DEL PROJECTE
Segona quinzena de setembre
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EBUSINESS FOCUS
eBusiness Eco Focus Països Nòrdics & Benelux

OBJECTIU

PARTICIPANTS

eBusiness Eco Focus Països Nòrdics & Benelux
és una actuació en línia amb la participació de productors d’aliments ecològics Fine Food de Catalunya i de compradors de Països Nòrdics i Benelux.

Empreses catalanes inscrites: 7

En aquests països, la gran distribució s’estableix
primer a través de l’oferta ecològica local i, seguidament, mitjançant els proveïdors (importadors
locals), a causa de la poca quantitat que compren.
El canal del Food Service és el tercer canal de distribució més important de productes ECO.
En aquesta actuació, Prodeca, a través d’una consultora contractada per l’entitat, ha ofert a les empreses catalanes participants una agenda de, com
a mínim, dues reunions individuals amb compradors dels mercats de destí interessats en els seus
productes a través d’una plataforma en línia. Prodeca ha coordinat l’enviament de mostres fins a les
oficines del comprador en el mercat de destinació.

Compradors de Bèlgica, Luxemburg, Països
Baixos i Finlàndia: 9

SECTORS
Actuació dirigida a productors d’aliments ecològics (certificats per CCPAE) del sector Fine Food

RESULTATS
S’han dut a terme 19 reunions entre empreses catalanes i importadors dels Països Nòrdics i del Benelux.

DURADA DEL PROJECTE
Setembre 2021

19

Memòria 2021

20

EBUSINESS FOCUS
eBusiness Focus Rússia, Ucraïna & el Kazakhstan

Mercat: Rússia, Ucraïna, Kazhastan

OBJECTIU

PARTICIPANTS

L’esdeveniment eBusiness Focus Rússia, Ucraïna & el Kazakhstan són trobades B2B en línia
entre les empreses catalanes productores de Fine
Food i ECO amb els importadors i/o cadenes de
productes gurmet d’aquests països.

Empreses catalanes inscrites: 22

El 2021, Rússia era un mercat que continuava
oferint interessants oportunitats per als productes
agroalimentaris d’importació no afectats per les
sancions. Pel que fa a Ucraïna, les bones relacions
amb els països de la UE incrementen les possibilitats d’exportar-hi els productes d’alimentació i begudes. La UE és el soci comercial més important
del Kazakhstan, que representa gairebé el 30 % del
seu comerç exterior, i també és el principal inversor estranger al Kazakhstan.
En aquesta actuació, Prodeca, a través de l’antena
Prodeca-CEI, ha ofert un servei integral: s’ha ofert
suport en la presentació del producte, selecció
dels compradors segons idoneïtat i acompanyament durant i després de les reunions, mitjançant
experts especialitzats en el mercat de destí que
faciliten la interlocució per optimitzar els resultats.

Compradors de Rússia i Ucraïna: 10

SECTORS
A causa de l’embargament rus de productes europeus (fruita, carnis, peix, lactis) del 2014, l’actuació
s’ha limitat eminentment a productors d’aliments
del sector Fine Food.

RESULTATS
S’han dut a terme 42 reunions entre les empreses
catalanes i els importadors de Rússia i Ucraïna. Les
empreses catalanes han valorat positivament les
reunions i han traslladat les bones perspectives de
negoci que s’han generat.

DURADA DEL PROJECTE
Novembre - desembre 2021
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EBUSINESS FOCUS
eBusiness Focus Japó

Mercat: Japó

OBJECTIU

SECTORS

eBusiness Focus Japan és una trobada B2B en
línia amb la participació de productors d’aliments
Fine Food i de vi de Catalunya i de compradors
de Japó.

Productors d’aliments dels sector Fine Food:

Amb el suport de l’antena Prodeca-Japó, s’ha ofert
un servei integral: s’ha ofert suport en la presentació del producte, suport permanent en destí, la
coordinació de l’enviament de mostres fins a les
oficines del comprador al Japó i l’acompanyament
en la comunicació posterior amb el comprador per
assegurar una negociació fluïda.

PARTICIPANTS
Empreses catalanes inscrites: 29

Conservers

Embotits curats

Dolços, xocolates
i derivats

Galetes
Snakcs de tota mena

I també:
Vi i cava

RESULTATS
S’han dut a terme 29 reunions entre empreses catalanes i importadors japonesos, i la tasca de captació de compradors continua activa, ja que han
mostrat interès en els productes catalans.

Hi van participar: 12
Fine Food: 5
Sector vi: 6
Importadors japonesos: 25

DURADA DEL PROJECTE
Setembre 2021
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3.2. FIRES INTERNACIONALS

GULFOOD | Dubai. 21-25 de febrer
PROWINE SAO PAULO | Sao Paulo. 5-7 d’octubre
FRUIT ATTRACTION | Madrid. 5-7 d’octubre
IBERFLORA | València. 5-7 d’octubre
ANUGA COLOGNE | Colònia. 9-13 d’octubre
YUMMEX MIDDLE EAST | Dubai. 7-9 de novembre
PROWINE SHANGHAI | Xangai. 9-11 de novembre

L’organització de les fires
agroalimentàries, tant en
l’àmbit internacional com local, es van veure fortament
afectades per la pandèmia
durant l’any 2020. El passat
exercici es va anar recuperant
l’organització d’algunes fires,
especialment en el darrer trimestre de l’any.
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GULFOOD - DUBAI (EMIRATS ÀRABS UNITS)
Del 21 al 25 de febrer. Alimentació halal

Empreses participants: 10

Gulfood és la fira de referència per al mercat d’Orient Mitjà.
Gulfood és la fira de referència per al mercat
d’Orient Mitjà. Amb més de 5.000 expositors
de més de 180 països en una superfície de
120.000 m2 d’exposició, la fira Gulfood s’ha
consolidat com la principal fira d’aliments i begudes no alcohòliques del món i la trobada de
referència per a les empreses que vulguin establir contactes comercials a la zona d’Orient
Mitjà, Àsia i Àfrica oriental.
Durant cinc dies, Dubai es converteix en l’epicentre mundial de l’alimentació. En l’edició del
2021, es van registrar 92.000 visitants professionals de 186 països. Entre el perfil dels visitants, destaquen els importadors, els distribuïdors i els majoristes, seguits dels professionals
de la restauració i hospitality (hospitalitat), venda al detall i institucions.

Llista d’empreses catalanes que hi han participat amb la marca “Catalunya, on el menjar
és cultura”:
CATÀNIES CUDIÉ
MOLICLARA
CLARANUTS
CONFIGIRONA
CONGELATS OLOT
ECOBASICS ORGANIC
PIFARRÉ
PONS
PRODUCTOS GEMI 1966
SANT ANIOL

Orient Mitjà, un mercat creixent
Dubai és una de les portes d’entrada a Orient
Mitjà, on el consum d’aliments i begudes s’ha
incrementat globalment en més d’un 15 % l’últim any, gràcies als hàbits de consum i la despesa en béns de nivell mig-alt que predominen
als Emirats Àrabs Units i Aràbia Saudita.
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PROWINE SAO PAULO. SAO PAULO (BRASIL)
Del 5 al 7 d’octubre. Vins

Empreses participants: 6

Primera edició de la ProWine Sao Paulo, organitzada per Messe
Düsseldorf al país amb més consum i valor d’importació de l’Amèrica Llatina, fet que ja la converteix en una de les principals plataformes de contacte comercial de la regió.
Amb més de 4.000 visitants professionals, reunirà importadors i exportadors de begudes, distribuïdors, majoristes, supermercats i hipermercats,
bars, restaurants, hotels, botigues especialitzades
en articles de luxe, sommeliers, minoristes i majoristes especialitzats en vins i licors, consultores i
comerç electrònic. Majoritàriament, els assistents a
aquesta fira provenen de tots els estats de Brasil,
així com de Colòmbia, Perú, Mèxic i Panamà.

Abans de tancar les inscripcions i per donar a conèixer el mercat brasiler i les oportunitats de negoci
que suposa la participació a la fira, el director de
la ProWine Sao Paulo, Rico Azeredo, acompanyat
d’altres experts locals en el sector vinícola, va oferir
una trobada informativa en línia a les empreses
catalanes amb les dades més rellevants del mercat
brasiler i informació del procés d’exportació de vins
al Brasil.
Llista d’empreses catalanes que hi ha participat
amb la marca “Catalunya, on el vi és cultura”:

ALUVINUM S.L.
THE FINEST GROUP S.L.
ALSINA&SARDÀ
ROQUETA ORIGEN
COFAMA VINS I CAVES
CLOS MONTBLANC

Un mercat amb potencial per a
les importacions de vi
El 2020 a l’Amèrica Llatina es van consumir
més de 1.550 M de litres de vi i escumosos.
En aquest context, Brasil és el segon país de
la regió, després d’Argentina, amb el 17 %
del total consumit, amb un pes rellevant pel
que fa al producte internacional: Brasil consumeix més de 50 % del vi importat per
l’Amèrica Llatina.
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FRUIT ATTRACTION. MADRID
Del 5 al 7 d’octubre. Fruita

Empreses participants: 22

Fruit Attraction és la fira sectorial amb més presència d’empreses de
fruita i horta catalanes i un punt de trobada important per al sector.
Esdevé una gran plataforma comercial que durant
tres dies fomenta intenses relacions comercials
entre el teixit empresarial que vol dinamitzar la
seva activitat promocional amb el canal de distribució nacional i internacional.
Hi participen un total de 1.300 empreses de 44 països; 42.000 m2 nets d’oferta hortofructícola i de
tota la cadena de valor; vuit pavellons d’IFEMA MADRID, i professionals acreditats de 98 països.

Per fomentar la participació de les empreses catalanes, des de Prodeca es va organitzar una trobada
en línia amb el director de fira, Raúl Calleja, que
va realitzar una presentació de Fruit Attraction 2021
per aclarir qualsevol dubte que les empreses interessades poguessin tenir.
Llista d’empreses catalanes que hi participen
amb la marca “Catalunya, on la fruita és cultura”:
AFRUCAT
CCPI
CERIMA CHERRIES

Catalunya, referent exportador
fructícola
La fruita fresca constitueix un sector estratègic
per a l’economia agroalimentària catalana i un
dels pilars de la seva internacionalització. Gràcies a una zona plena de diversitat i un clima
mediterrani suau, Catalunya ofereix una gran
varietat de fruites amb una particularitat única:
l’agricultura es realitza sota un sistema de producció integrada. El 35 % de la fruita produïda a
Catalunya és de producció integrada.

CERTIPLANT
CITRCIS TERRES DE L’EBRE - DELTAFRUITS
CONJUNTFRUIT
DANIEL FONTET
DASBEN
DIEGO MARTÍNEZ E HIJOS
EXPORTADORA D’AGRIS D’ALCANAR
FRUITS SANT MIQUEL
GREENFARMERS
GRUP FRUITER
IGP POMA DE GIRONA
LA PORTELLANA
MERCABARNA
MOLNAR FRUITS
ROYO FRUITS
SANDO CLEMENTINE
SAT PLA D’ESCARP
SAT.FRUITA D’ALCARRÀS
VIVEROS ALCANAR SAT
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IBERFLORA. VALÈNCIA
Del 5 al 7 d’octubre. Plantes i flors

Empreses participants: 22

Aquest 2021, i de manera excepcional pel context mundial generat
per la pandèmia, des de PRODECA-DACC s’ha donat suport a les
empreses catalanes del sector per a la seva participació a Iberflora,
fira referent de la flor i planta ornamental.

Llista d’empreses catalanes que hi participen:
MERCAT DE FLOR I PLANTA
ORNAMENTAL DE CATALUNYA, S.A.T.
ARRIBAS CENTER, S.L.
SALA GRAUPERA I FILLS, S.L
SYNGENTA FLOWERS
POLEPLANTS
CLAVISA
FEDERACIÓ DE VIVERISTES
DE CATALUNYA
TORTADÈS
PLANTES GALANO
BARNAPLANT S.L.
BELLOCH FORESTAL
FITORALIA
CORMA
NEOPLANT&ASOCIADOS S.L.
CULTIDELTA
GRUP ROIG
VIVERS ALOMÀ
GRUP TOPCAT MAQUINARIA
VIVERS MASSANEDA SAT 950 CAT
VIVERS BORDA
MYC-5,S.L.
CENTRE JARDINERIA SILS S.A.
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YUMMEX MIDDLE EAST. DUBAI (EMIRATS ÀRABS UNITS)
Del 7 al 9 de novembre. Dolços

Empreses participants: 3

Organitzada per Fira de Colònia i Dubai World Trade Centre (DWTC)
i inspirada en la fira més important del món del sector, la ISM de
Colònia, YUMMEX ME reuneix professionals de la indústria dels
dolços, aperitius i productes de confiteria de la regió MENA (Orient
Mijtà i Nord d’Àfrica) i s’ha convertit en la fira de referència en la zona.

Llista d’empreses catalanes que hi participen:
GERIÓ
CHOCOLATES TORRAS
CUDIE

EAU, centre de reexportació
d’Orient Mitjà
Els EAU s’han convertit en un dels principals
centres de reexportació d’Orient Mitjà i del
subcontinent indi, per la seva ubicació estratègica i l’elevat desenvolupament logístic, amb
sistemes d’emmagatzematge i d’inventari
altament sofisticats i amb rutes de transport
molt ben establertes. Reexporten aproximadament el 30 % dels productes importats a
140 mercats de tot el món.
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ANUGA. COLÒNIA (ALEMANYA)
Del 9 al 13 de novembre. Carni, multiproducte i ECO Empreses participants: 23

ANUGA és la fira internacional dedicada al sector d’alimentació i
begudes, té una periodicitat biennal i és de les més rellevants pel
sector agroalimentari. Està dirigida a un públic exclusivament professional que cerca noves tendències de mercat, nous productes,
nous proveïdors.
L’edició del 2021 va comptar amb 10 pavellons diferents dedicats a diversos sectors agroalimentaris
i PRODECA va organitzar la participació agrupada
de les empreses catalanes en els pavellons de FINE
FOOD, MEAT i ORGÀNIC.
Anuga 2021 és un dels punts de trobada més importants del sectors. El 2021 va registrar 4.600 expositors i més de 70.000 visitants, procedents de 170
països, en una superfície que va superar els 244.000
m2.
Llista d’empreses catalanes que hi van participar
amb la marca “Catalunya, on el menjar és cultura”:

FINE FOOD

ORGANIC

MOLICLARA SL

CHOCOLATES SOLÉ

BIRBA BISCUITS

COSTA CONCENTRADOS LEVANTINOS SL

CONSERVAS DANI

ECOBASICS BIO, S.L.

F. FAIGES S.L
GM FOOD
LA GRANJA FOODS 1959, S.L
LIQUATS VEGETALS S.A.
NORTOLIVA
PROMOLAC ESPAÑA S.A.

MEAT
BOADAS 1880
ESTEBAN ESPUÑA S.A.
PIRINAT ORGANIC MEAT
JAMONES Y EMBUTIDOS PERE PORXAS
PAIRO SL

AIGUA SANT ANIOL SLU

SANT DALMAI FOOD COMPANY

WAFERS SANT TIRS

EMBUTIDOS SARQUELLA SL

CHOCOLATES TORRAS S.A.

CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.
ESCORXADOR FRIGORÍFIC REIXACH
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PROWINE SHANGHAI. XANGAI (XINA)
Del 9 a l’11 de novembre. Vins

Empreses participants: 15

La Prowine Shanghai (fins aquest any, Prowine China) és una fira exclusivament professional, organitzada per Messe Düsseldorf China,
una de les plataformes de contacte comercial més importants per al
sector del vi a Àsia, i que se celebra dins el marc de l’FHC, Food &
Hotel China, fira xinesa líder en alimentació i hostaleria.
Els visitants majoritàriament provenen de Xina continental: Shanghai, Sichuan, Hainan, Guangdong,
Shandong, Beijing, Liaoning. També de Mongòlia i
Macau. En l’edició del 2021 va comptar amb la participació de més de 15.000 visitants i 450 expositors d’una vintena de països.

Llista d’empreses catalanes que hi van participar
amb la marca “Catalunya, on el vi és cultura”:

MASET WINES & CAVAS
CAVES MIQUEL PONS
DOSTERRAS
WINEINTUBE
BUIL & GINE WINE CO SL
CLOS MONTBLANC
DO MONTSANT: va comptar amb un espai
compartit amb 9 empreses

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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3.3. CONEIXEMENT I ESTRATÈGIA
El 2021 és l’any de la consolidació del model digital de l’àrea de
Coneixement i Estratègia, després d’un 2020 en el qual es van
haver d’adaptar les actuacions al format en línia.

En el transcurs d’aquest exercici, l’àrea de Coneixement i Estratègia ha continuat treballant en la divulgació de la cultura de la internacionalització
i promoció local dels productes agroalimentaris
organitzant jornades tècniques i seminaris.

OBJECTIUS DE L’ÀREA

Posar a l’abast de les empreses un
programa de formació pluridisciplinari, desenvolupat per professionals de diferents àmbits.

Posicionar Prodeca com l’entitat referent en coneixement de mercat del
sector agroalimentari català i de les
tendències i oportunitats de negoci al
món.

Dotar d’informació sobre dades de
mercats i sectors la resta de les àrees
i les empreses catalanes agroalimentàries.

Per això, les seves principals actuacions són:

1

Identificació de necessitats

2

Obtenció d’informació

3

Tractament de la informació

4

Divulgació de la informació
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SEMINARIS
Durant el 2021, des de l’àrea de Coneixement i Estratègia s’ha
dissenyat un programa de cursos i seminaris gratuït i virtual sobre mercats i aspectes relacionats amb la internacionalització i
promoció local.
OBJECTIUS
Potenciar l’àrea de treball de la formació
i consolidar-la com a via per apropar-nos al
sector.

Millorar la presentació, a través d’una nova
plataforma, i fer difusió a través de diferents
canals.

Consolidar el format en línia.

Millorar la capacitat de convocatòria.

Fer un programa més atractiu: ampliar temari i apropar-nos al petit productor / pime.

TEMÀTIQUES

Transformació digital

RESULTATS

13

Formacions

Inscrits
72 per formació

940

Internacionalització

23

Ponents

Temes específics per a
pimes i micropimes
Reproduccions a
Youtube

Valoració global (sobre 5)
0

+ 1200

4,4
5
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SEMINARIS
PROGRAMA DE FORMACIÓ 2021

Gener
Exportar productes agroalimentaris a la
Gran Bretanya: què cal saber?
28 de gener

Febrer
Com desenvolupar amb èxit el canal de
venda en línia. 18 de febrer
Pimes i micropimes: tècniques de venda
i comercialització. 25 de febrer

Març
Transformació digital per impulsar la productivitat i generar noves oportunitats de
negoci. 18 de març

Abril
Quick fixes: modificacions en el tractament de l’IVA de les operacions intracomunitàries. 13 d’abril
Tot el que cal saber per exportar als EUA.
22 d’abril

Maig
Aplicacions pràctiques del blockchain a
la indústria agroalimentària.
20 de maig
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SEMINARIS
PROGRAMA DE FORMACIÓ 2021

Juny
Comptes escrow, substituts del crèdit
documentari. 11 de juny

Juliol
Social selling: estratègies de venda a
través de les xarxes socials.
1 de juliol
La nova normativa europea sobre l’IVA:
en què ens afecta? 22 de juliol

Setembre
Aspectes legals a tenir en compte a
l’hora de desenvolupar un comerç en
línia. 21 de setembre

Octubre
Brèxit: novetats en els requisits per a
l’exportació de productes alimentaris al
Regne Unit. 18 d’octubre

Novembre
Assegurances en el transport de mercaderies. 18 de novembre
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SEMINARIS
NOVA PLATAFORMA DE FORMACIÓ
S’ha treballat per millorar el format de les jornades:
s’ha incorporat una nova plataforma ad hoc per a
les formacions de Prodeca, que ha professionalitzat les jornades i reforçat la imatge corporativa de
Prodeca. Les formacions s’han transmès en streaming.

SISTEMES DE CAPTACIÓ D’INSCRITS, DIFUSIÓ I AVALUACIÓ

BUTLLETINS

FORMACIÓ

XARXES SOCIALS

Enviament de butlletins
informatius als contactes de
Prodeca

Secció especialitzada de
formació al web de Prodeca

Difusió a través de les xarxes socials corporatives

VÍDEOS

WHATSAPP

DISTRIBUCIÓ SECTORIAL

Publicació dels vídeos de les
formacions al canal de YouTube de Prodeca i al web

Enviament de WhatsApp
per a cada formació amb la
finalitat de potenciar-ne la
distribució

Distribució de convocatòries per sectors a través dels
caps de sector de Prodeca

CORREUS ELECTRÒNICS
I ENLLAÇOS
Correu electrònic posterior a
la formació amb enquesta de
qualitat i enllaços del vídeo
de la formació i apunts del
ponent

34

Memòria 2021

PUBLICACIÓ D’INFORMES I INFOGRAFIES
Dades d’exportacions
agroalimentàries a
Catalunya

Dades d’exportacions
agroalimentàries a
Catalunya

Potencial d’exportació
d’acord amb mesures no
destructives en collita

2020

1r. semestre 2021

Infografia

Exportacions agroalimentàries catalanes al Regne
Unit i evolució per sectors

Procediment per a
l’exportació de productes
agroalimentaris d’origen
vegetal i animal

Cronograma del procés
del Brèxit

Infografies Brexit

Infografies Brexit

Infografies Brexit
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CÀPSULES DE CONEIXEMENT
Sovint sorgeixen dubtes en el procés d’internacionalització. Per
aquest motiu, Prodeca posa a disposició del sector agroalimentari
càpsules de coneixement elaborades per experts en diferents àrees, com el comerç internacional, finances, màrqueting firal, comunicació, entre d’altres.

Produir a prop del consumidor.
Una tendència a valorar?

Costos logístics en el transport marítim.
Estalvi de costos

L’increment dels preus dels transports
un any després de la pandèmia

El CMR. Claus d’ús per als venedors

La nova normativa europea sobre l’IVA
(1a. part)

La transmissió de la propietat de la
mercaderia en les vendes internacionals

La nova normativa europea sobre l’IVA
(2a. part)
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VÍDEOS EMPRESARIALS
CASOS D’ÈXIT
El sector agroalimentari català està constituït per un munt d’empreses que treballen per diferenciar-se i posicionar-se en el mercat
local i nacional amb productes de qualitat i estratègies innovadores.
Durant el 2021 s’ha continuat en la línia de donar visibilitat a aquestes empreses exposant
casos d’èxit de diferents sectors, amb la finalitat que serveixin d’inspiració i motivació per a la
nostra agroindústria.

ORT BELL (fruita)
MIKSO (snacks)

OLIBA GREEN BEER (cervesa)
LA GRANJA (brioixeria)

GLASS CANNED WINES (vi)
ESCATA (peix)

37

Memòria 2021

VÍDEOS EMPRESARIALS
VÍDEO-PÍNDOLES FORMATIVES
Prodeca ha mantingut els vídeos de píndoles formatives que va
iniciar l’any 2020 i que substituïen, a causa de la pandèmia, el programa formatiu presencial. Es tracta de vídeos amb una durada de
no més de 10 minuts on experts en diferents temàtiques apunten
continguts clau, de forma clara.
En l’elecció de temàtiques es continua prioritzant el
públic objectiu de mitjanes i petites empreses, és
a dir, aquelles empreses que es troben en un estadi
inicial pel que fa, per exemple, a transformació digital, venda en línia o internacionalització.

El 2021 s’ha introduït la novetat del vídeo d’1 minut de resum subtitulat de cadascuna de les vídeo
píndoles per a les xarxes socials:

Com potenciar la venda dels teus productes
a través de LinkedIn (I)
David Galve | Optimum Ventas
Com potenciar la venda dels teus productes
a través de LinkedIn (II)
David Galve | Optimum Ventas
Venda digital per a venedors presencials
David Galve | Optimum Ventas
Com fer servir amb èxit Google My Business.
Enric Guillén

Tecnologia blockchain aplicada al sector de
l’alimentació
Marta Vallès | VOTTUN
Storytelling: què és i com s’aplica a les
marques d’alimentació
Mònica Carbonell | Sodabites
Què és una marca, com es construeix i
quins són els seus beneficis
Àlex Torrens | Verdelimón
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MAPA DE POSICIONAMENT SOBRE EL CONSUM
I LA COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES
AGROALIMENTARIS LOCALS I DE PROXIMITAT

Durant el 2021 es va realitzar el Mapa
de posicionament sobre el consum i la
comercialització dels productes agroalimentaris locals i de proximitat, una
comparativa amb dades del 2020 (etapa
pandèmia) i del 2021 per tal d’analitzar-ne
l’evolució. Està previst presentar-ne els
resultats durant el II Fòrum Catalan
Food, que se celebrarà durant el primer
trimestre del 2022.

ASSESSORAMENT

HELP DESK 24 h
El 2021 s’han rebut i resolt 92 consultes sobre
comercialització i internacionalització.
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CURS FORMATIU EN MÀRQUETING
I COMERCIALITZACIÓ EN EL SECTOR DE L’OLI
Formació orientada a analitzar la realitat actual del sector de
l’oli: conèixer el comportament de compra i les preferències dels
clients, i cercar nous canals de comercialització. Formació coordinada des de l’àrea de Solucions Sectorials.

DATES

METODOLOGIA

12 de maig i 2 de juny

Learning by doing

SESSIONS

Cada seminari va incloure una part d’exposició i
coneixement, i un taller de treball: una formació
dinàmica que combina l’exposició de continguts
amb la implementació pràctica.

4 sessions de 4 hores

DIRIGIDA A

Empreses del sector de l’oli
Propietaris de trulls
Responsables de màrqueting i comunicació
Caps de vendes
Comercials
Emprenedors del sector de l’oli
Tècnics de les diferents administracions
públiques vinculades al sector oleic

TELEMÀTICA I GRATUÏTA

PONENT

Carles Mera, tècnic en Màrqueting i
Comunicació.
Formador i conferenciant especialista en comerç
electrònic, negoci electrònic i consultoria electrònica especialitzat en el sector turístic i agroalimentari.
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CURS FORMATIU EN MÀRQUETING
I COMERCIALITZACIÓ EN EL SECTOR DE L’OLI
OBJECTIUS DEL CURS
SMM

IDENTITAT DIGITAL

XARXA

Conèixer el funcionament
del mercat digital SMM, qui
en són els actors i quina
relació s’estableix entre ells.

Crear i gestionar la identitat
digital de la nostra marca.

Aprendre a utilitzar la xarxa
des d’un punt de vista
estratègic.

SOCIAL MEDIA

CLIENTS OBJECTIUS

PREFERÈNCIES

Definir en quins àmbits de
la nostra empresa utilitzarem els social media.

Cercar els nostres clients
objectius.

Analitzar les preferències dels
nostres clients objectius i els
llocs on podem trobar-los.

COMUINITAT

PRODUCTES

ETIQUETES

Crear comunitat al voltant
de la nostra empresa.

Crear productes que
s’adaptin a les necessitats
del consumidor actual.

Definir l’estratègia de les
etiquetes de la nostra
comunicació.

VISIBILITAT

CANAL

COMERCIALITZACIÓ

Aprendre a tenir visibilitat
davant els influenciadors.

Definir la relació en línia
amb el teu canal de distribució, minorista i HORECA.

Avaluar com comercialitzarem
el nostre producte.

OPCIONS
Conèixer les diferents
opcions que la xarxa ens
ofereix per comercialitzar
els nostres productes.

PROMOCIÓ
Dissenyar les estratègies de
promoció-comercialització
digital.
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3.4. PROJECTES EUROPEUS
PRODECA participa en diferents projectes europeus dins de
l’àmbit de la promoció dels productes i empreses agroalimentàries en mercats estratègics.
Aquest treball ens permet fer promoció de la
Catalunya agroalimentària, vincular-nos amb
d’altres organismes europeus, institucions, universitats, administracions públiques, associacions,
empreses d’àmbit local i nacional i, en general,
líders d’opinió, que contribueixen en la presa de

decisions de les polítiques europees. També representen una gran oportunitat de compartir coneixement amb socis d’altres països europeus per
tal de millorar el posicionament de les empreses
agroalimentàries catalanes.

PROJECTES EN CURS

EUREGA

MD.NET

European Regions of Gastronomy Building
Resilience and Creating Economic Growth

Mediterranean Diet - When Brand Meets
People

XAQ

TTD.EU

Xarxa d’aliments de qualitat de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània

Taste the difference: European quality wines
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EUREGA
La gastronomia, el patrimoni alimentari local i regional, és un
patrimoni cultural europeu comú i 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 seriós
sobre el desenvolupament local. No obstant això,
les regions gastronòmiques europees s’enfronten a
serioses dificultats, com perdre la seva singularitat gastronòmica a causa de la globalització i una
subestimació de la gastronomia com a patrimoni
cultural que cal protegir.

SOCIS DEL PROJECTE
Municipi de ‘s-Hertogenbosch | Holanda

DURADA DEL PROJECTE
2018-2022

Província de Noord-Brabant | Holanda
ProAgria Pohjois-Savo | Finlàndia
Assemblea Regional del Nord i Occidental
Irlanda
Agència de Desenvolupament de la Regió
del Sud de l’Egeu -READ SA | Grècia
Consell del comtat de Sibiu | Rumania
Govern del comtat d’Hajdú-Bihar | Hongria
Prodeca | Catalunya

OBJECTIUS

Incloure i reconèixer les estratègies i les polítiques de la UE, regionals i nacionals, com a
actiu cultural i element fort de la identitat cultural regional.
Estimular la gastronomia com a part del patrimoni cultural de les regions i identificar noves
oportunitats de desenvolupament econòmic.

ACTUACIONS 2021

Presentació Benvinguts a Pagès
El 21 de setembre, Prodeca va ser convidada
per la Policy Learning Platform per presentar Benvinguts a Pagès (BaP) com a bona
pràctica del projecte EUREGA al taller temàtic en línia sobre estratègies per al sector
del turisme competitiu i sostenible. El director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, va
participar en el debat del grup de treball: Cooperació per a l’èxit: programes conjunts
de marca i implicació multistakeholder.

Àpats Catalunya
Aquest projecte identifica els productes
agroalimentaris catalans icònics i els àpats
que tenen lloc en situacions de representativitat institucional o empresarial catalana,
tant en l’àmbit domèstic com a l’exterior, per
oferir solucions a les empreses de càtering
i altres proveïdors a l’hora de servir un esmorzar, aperitiu, dinar, berenar o sopar amb
aliments locals.
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MD.NET
El projecte MD.net qüestiona les oportunitats actualment desateses i
no desenvolupades del concepte dieta mediterrània (MD).
MD.net inclou institucions de referència del sector gastronòmic de 9 països de la conca mediterrània europea i afronta el repte d’actuar sobre el
conjunt d’oportunitats al voltant de la promoció de
la dieta mediterrània.
L’objectiu principal és que combina valors tradicionals de la dieta mediterrània amb valors i eines
innovadores. El treball de Prodeca en el marc del
projecte se centra fonamentalment en l’àmbit de la
comunicació: criteris, relat i estratègia sobre com
comuniquem més i millor sobre la dieta mediterrània.

SOCIS DEL PROJECTE
Regione Campania | Campània (Itàlia)
Universidade do Algarve | Algarve (Portugal)
Javna Ustanov Rera S.D. | Jadranska Hrvatska
(Croàcia)

Regió de Creta | Creta (Grècia)
Uniersitat de Mostar - Facultat d’Agricultura

OBJECTIUS
Explorar les oportunitats que ofereix la dieta
mediterrània en relació amb el concepte promogut per la Convenció sobre la Dieta Mediterrània de la UNESCO.
Aportar major valor als productes i empreses
del sector agroalimentari a través de la marca
i atributs de la dieta mediterrània.

Bòsnia i Hercegovina

Fundación Dieta Mediterránea | Espanya
Cámara de Comercio de Sevilla | Andalusia
(Espanya)

Regione Emilia-Romagna | l’Emília-Romanya
(Itàlia)

E-zavod | Vzhodna (Eslovènia)
Association of Albanian Municipalities
Albània

Prodeca | Catalunya (Espanya)
Troodos Development Company | Xipre
Città di Caltanissetta | Sicília (Itàlia)

DURADA DEL PROJECTE
2018-2022
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MD.NET
ACTUACIONS 2021
Taller participatiu en línia: Com totes podem innovar per generar noves oportunitats al sector agroalimentari.
Taller participatiu en línia, impartit per la Fundació Alícia i realitzat en tres sessions el 26,
29 i 31 de març, programat amb l’objectiu
de promoure la innovació agroalimentària
tant de producte com de serveis. El taller va
constar d’una introducció teòrica i una dinàmica participativa posterior amb l’objectiu de
proporcionar eines per estimular-ne la creativitat tot exemplificant-la a través d’un producte emblemàtic de la dieta mediterrània.
Participació total: 49 productors/es
15 productors/es | 26 de març
17 productors/es | 29 de març
17 productors/es | 31 de març

MD.net Mid Term Conference
El 28 de maig es va fer el llançament oficial
de la Med Diet Declaration, una campanya
interregional per posar en relleu i donar més
visibilitat a la dieta mediterrània i reforçar-ne
el potencial econòmic i comercial. El director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, va
presentar el projecte en el marc de l’MD.net
Mid-Term Conference, introduint les oportunitats que aquesta dieta representa a l’hora
de posar en valor i comercialitzar internacionalment els productes agroalimentaris.
La campanya va dirigida a les empreses que
promoguin la dieta i estil de vida mediterranis i vulguin ser partícips d’una comunitat que
creu en la dieta mediterrània com a actiu per a
una millor valorització dels productes agroalimentaris. Actualment, hi ha 20 entitats i empreses adherides al projecte.

Presentació Med Diet Declaration a
BioCultura
Durant la celebració del BioCultura, del 8 a
l’11 de juliol, la principal fira de productes
ecològics i de consum responsable de l’Estat, Prodeca hi va participar impulsant la campanya Med Diet Declaration, acompanyat
de Castanya de Viladrau, una de les primeres
empreses catalanes que hi participa.
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MD.NET
ACTUACIONS 2021
Med Diet Networking Festival
Els dies 26 i 27 de juliol, Prodeca va participar a la Med Diet Networking Festival, una
fira virtual on van participar 5 empreses catalanes guanyadores del premi InnoBaP.
Participació total: 243 participants
79 estands
36 reunions B2B
61 participants als living lab
154 assistents a la conferència
Tast guiat d’oli DOP escoles d’hoteleria
El 26 de novembre va tenir lloc el tast d’olis
a 15 escoles d’hoteleria, activitat formativa
i alhora de posicionament de la marca Catalunya. Aprofitant el marc del Dia Mundial de
l’Olivera, que se celebra cada novembre, es
considera oportú i necessari que els alumnes de les escoles d’hoteleria de Catalunya,
futurs prescriptors gastronòmics, coneguin
més i millor els olis amb DOP catalans mitjançant un tast d’oli virtual guiat pel Panell
de Tast d’Olis de Catalunya.
Participació total:
410 estudiants d’hostaleria, turisme i cuina
de 15 escoles catalanes (12 de públiques i 3
de privades).

Participació a la fira internacional Mediterranean Exchange of Archaeological
Tourism (BMTA)
Del 25 al 27 de novembre, 3 de les 5 empreses participants al projecte InnoBap
van assistir a la Fira BMTA de Capaccion
Paestrum (Itàlia) per presentar els seus productes. La gestora del projecte, Neus Balaguer, va estar convidada com a ponent a participar a la taula rodona Mediterranean diet,
lifestyle and health in the post-covid era per
presentar la Med Diet Declaration.
Participació a la taula rodona Valorization
among the intangible culture and local excellences
En el marc de la conferència Tradition, Innovation and Generativity, organitzada
pel soci del projecte Città di Caltanissetta i
que va tenir lloc a Sicília (Itàlia) el passat 3
de desembre, la gestora del projecte Md.net
de Prodeca, Neus Balaguer, va participar a
la taula rodona Valorization among the intangible culture and local excellences, organitzada per un dels socis del projecte, per
realitzar una intervenció virtual presentant la
Med Diet Declaration.
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XARXA D’ALIMENTS DE QUALITAT DE L’EUROREGIÓ
PIRINEUS-MEDITERRÀNIA
L’Euroregió Pirineus-Mediterrània està formada per les regions
de les Illes Balears, Catalunya i Occitània.
Una part considerable d’aquest territori té una tradició important en la producció d’aliments distingits per garantir una qualitat diferenciada, ja sigui
per les seves propietats o per característiques específiques lligades al medi geogràfic particular i per
haver superat els estrictes mecanismes de seguretat i control establerts per la UE per tal d’obtenir
el distintiu de DOP o IGP. Aquesta qualitat diferenciada pot aportar valor a la producció agrícola i
ajudar a augmentar la seva capacitat per mantenir
les explotacions i garantir el desenvolupament rural
sostenible, l’economia circular, la venda de proximitat dels productors i elaboradors locals i, amb
tot, garantir l’equilibri territorial post COVID-19.

SOCIS DEL PROJECTE
Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes
Balears (BIOIB) | Illes Balears (Espanya)
Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire d’Occitanie (IRQUALIM) | Occitània

DURADA DEL PROJECTE
2021-2022

ACTUACIONS 2021

(França)

Prodeca | Catalunya (Espanya)

OBJECTIUS
Crear un ecosistema innovador del sector
agroalimentari en l’àmbit euroregional que faciliti l’intercanvi de bones pràctiques.
Impulsar la transferència de coneixement generant l’emergència de noves col·laboracions.
Donar resposta als reptes i oportunitats als
quals s’enfronten els productes distingits amb
segells de qualitat.

Fòrum Xarxa d’Aliments de Qualitat
En la primera fase del projecte es va dur a
terme una sessió de treball virtual adreçada
als representants de les DOP i les IGP de
Catalunya amb un títol revelador: segells de
qualitat agroalimentària: innovar i comunicar per vendre més i millor, dirigida als representants de les DOP/IGP de Catalunya. El
Fòrum va estar coorganitzat amb el DACC i la
Federació Catalana de DOP i IGP.
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TASTE THE DIFFERENCE: EUROPEAN QUALITY WINES
Projecte per a la promoció dels caves i dels vins catalans amb
DO a Xina i als Estats Units d’Amèrica.
Prodeca, coordinadament amb els consells reguladors d’aquestes 10 DO, l’Associació Vinícola
Catalana (AVC), l’Associació d’Elaboradors de
Cava (AECAVA) i l’INCAVI, durà a terme de forma
consorciada amb la Unione Italiana Vini activitats
promocionals i de caire informatiu i divulgatiu dissenyades específicament per a cada un d’aquests
dos mercats i dirigides a operadors comercials,
professionals i prescriptors, considerats grups estratègics i amb influència per a la difusió del coneixement i de la cultura europea del vi en aquests
dos països.

SOCIS DEL PROJECTE
Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop. Arl
(UIV) | Itàlia
Prodeca | Catalunya

CELLERS CATALANS QUE HAN
PARTICIPAT EN EL PROJECTE
Castell del Remei
Celler de Capçanes
Celler Cesca Vicent
Clos Montblanc

DENOMINACIONS D’ORIGEN QUE HAN
PARTICIPAT EN EL PROJECTE

Clos Pachem
Domenio Wines
Espelt

DO Cava

Gramona

DO Alella

Gratavinum

DO Conca de Barberà

Herència Altés

DO Costers del Segre

Jean Leon

DO Empordà

Les Acàcies

DO Montsant

Mas Llunes

DO Penedès

Maset

DO Pla de Bages

Parés Balta

DOQ Priorat

Raimat

DO Terra Alta

Roqueta Origen
Terra Remota
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TASTE THE DIFFERENCE: EUROPEAN QUALITY WINES
OBJECTIUS

Guanyar presència, notorietat i quota de
mercat del cava i vins catalans amb DO en
mercats estratègics per al sector.
Transmetre els estàndards de qualitat, els
mètodes de producció i la singularitat del
cava i vins catalans amb DO.
Promocionar la diversitat i singularitat de les
DO de Catalunya.
Incidir i formar els líders d’opinió clau, els
professionals del sector i els consumidors.

DURADA DEL PROJECTE

ACTUACIONS 2021

Participació en trobades empresarials
B2B hybrid | Xangai, 30 de juny
B2B virtual | Shenzhen, 10 de setembre
B2B virtual | Guangzhou, 25 d’octubre
Fires internacionals als EUA i Xina
TexSom | 14-16 de novembre
Prowine Shanghai | 9-11 de novembre
Wine2Asia | 12-14 de desembre
Classe magistral amb premsa i influenciadors
Tasting Day | Xangai, 29 de juliol
Educationa Program | GuildSomm,

2021-2023

15 de novembre

Grand Tasting | Nova York, 9 de desembre
Masterclass | Shenzhen, 15 de desembre
Tasting Day | Xangai, 17 de desembre
Creació de materials promocionals
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3.5. COMPETITIVITAT LOCAL

PÚBLIC ESTRATÈGIC

PARTICIPACIÓ

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 en fomentem el
desenvolupament comercial.

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 en el seu desenvolupament
comercial dins d’un mercat cada vegada
més globalitzat.

ACTUACIONS

GASTRONOMIA

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 en el mercat local però, també,
en l’internacional.

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.

50

Memòria 2021

BENVINGUTS A PAGÈS
La Festa

Cap de setmana del 2 al 3 d’octubre (VI edició)

OBJECTIUS

PARTICIPANTS

Apropar el món de la pagesia al gran públic.

143 explotacions

Promoure una relació de confiança entre la
pagesia i la ciutadania per fidelitzar nous públics i conscienciar-los de la importància del
sector primari a Catalunya.

214 restaurants

Recuperar la presencialitat després de l’edició virtual del 2020.

32.000 visitants

Incentivar el sistema de reserves pel web i
garantir unes mesures de prevenció sanitàries (ús de la mascareta, el rentat de mans i la
distància de seguretat durant les visites).
Complementar les visites a les explotacions
agroalimentàries amb una oferta de propostes d’allotjaments, restauració, rutes de cap
de setmana i activitats complementàries.
Potenciar les activitats adreçades a públic familiar.
Consolidar una oferta a totes les comarques.

137 allotjaments
56 activitats complementàries

Enllaç de tots els participants de l’edició
2021
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BENVINGUTS A PAGÈS
La Festa

Cap de setmana del 2 al 3 d’octubre (VI edició)

ACTUACIONS RELACIONADES

Actualització del web per facilitar la cerca
de les explotacions per comarca i per categoria de producte.
Creació d’un sistema de reserves per complir amb els protocols per fer front a la situació de pandèmia.
Presentació als mitjans de comunicació de
les instal·lacions Masiets & Perich (el Bages)
amb la participació dels responsables de
l’explotació i el comunicador i ramader Peyu.
Actualització de la imatge gràfica.
Campanya de publicitat: premsa escrita i
local, mitjans especialitzats, web, televisió,
ràdio, metro i FGC.
Programa en directe La tarda, de Catalunya
Ràdio, des de l’explotació “Les cabres d’en
Peyu”, el divendres 1 d’octubre, per presentar la jornada i debatre sobre l’actualitat del
sector primari amb agents del sector.
Difusió del projecte a través de seminaris i
ponències sobre alimentació de proximitat
organitzats pel DACC.

RESULTATS

32.000 visitants
80 % ha comprat producte durant la visita
Presència en els mercats municipals de Barcelona

52

Memòria 2021

BENVINGUTS A PAGÈS
Benvinguts a Pagès tot l’any

Benvinguts a Pagès tot l’any és la nova proposta per visitar
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.
Es tracta de visites de pagament, amb propostes
diferencials i experiencials, en les quals, en la majoria de casos, s’incorporen tastos de productes.
L’oferta de Benvinguts a Pagès tot l’any està dirigida a aquells productors que disposin del segell de
Venda de proximitat i que ja ofereixin visites remunerades a les seves explotacions o que desitgin
posar en marxa aquesta activitat.

OBJECTIUS
Donar continuïtat a l’esdeveniment de Benvinguts a Pagès, amb una oferta permanent i
estable durant tot l’any, fomentar la venda de
proximitat i contribuir a la revaloració de la
pagesia i el producte local.
Respondre a una demanda del sector d’oferir
una nova via de negoci i monetitzar les visites
a les explotacions.
Promoure la professionalització del sector
oferint un assessorament individualitzat amb
pautes de comercialització turística.
Delegar la difusió territorial del projecte per
part dels delegats comarcals.

PARTICIPANTS
Prop d’un centenar d’explotacions d’arreu
de Catalunya.

DURADA

Tot l’any
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BENVINGUTS A PAGÈS
Benvinguts a Pagès tot l’any

ACTUACIONS RELACIONADES
Actualització del web, que funciona com a
sistema de reserves per a les visites de pagament.
Assessorament a través de visites tècniques d’un grup format per representants de
Prodeca i Turislab, empresa consultora especialitzada en assessoria per a destins i empreses turístiques.
Difusió del projecte a través de seminaris i
ponències sobre alimentació de proximitat
organitzats pel DACC.
Conveni de col·laboració amb la DG Agència Catalana de la Joventut per promoure el
BAPTA entre els titulars del Carnet Jove.
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BENVINGUTS A PAGÈS
Col·laboració “Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021”

Amb motiu del nomenament de Barcelona com a capital mundial de l’alimentació sostenible l’any 2021, el DACC-Prodeca,
en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Federació
de Mercats Municipals de Barcelona i l’Institut Municipal de
Mercats han establert un marc de campanya global per posar
en valor l’alimentació sostenible i de proximitat.

Aquest marc ha inclòs el projecte Benvinguts a
Pagès i s’ha traduït en la producció i posterior projecció de vídeos per promocionar els productors i
els productes de proximitat als 39 mercats municipals de Barcelona durant els mesos de setembre
i octubre.

OBJECTIUS

Escenificar l’acostament de productors a la
ciutat de Barcelona.
Enfortir el vincle rural-urbà a favor d’aconseguir un sistema alimentari sostenible.
Donar visibilitat als mercats de Barcelona i
als canals de comunicació vinculats a l’Ajuntament de Barcelona coincidint amb la celebració del cap de setmana de Benvinguts a
Pagès. La festa.
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BENVINGUTS A PAGÈS
Col·laboració “Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021”

PARTICIPACIÓ
Des de Prodeca es va obrir convocatòria a totes les
explotacions inscrites al projecte BAPTA (103 en
aquell moment), i que, per tant, disposen del segell
de Venda de proximitat que atorga el DACC, perquè les explotacions que ho desitgessin passessin a formar part d’una selecció d’empreses a les
quals es produiria el vídeo corporatiu esmentat.
Finalment, de les 28 explotacions que van respondre, se’n va fer una selecció de 24 tenint en compte criteris basats en els valors del Pacte de Milà
signat per l’Ajuntament de Barcelona, la representativitat de tipologia de productes, la diversitat del
territori català i la igualtat de gènere.

Explotacions agroalimentàries participants als
vídeos BAP:
5 quarteres

Mas La Coromina

Arròs de Pals

Mel Muria

Ca Rosset

Molí de la Creu

Cabres d’en Peyu

Mooma

Cal Quitèria - Formatges de Ponent

Pla Oví

Can Marpons

Safrà del Montsec

Can Pastoret

Venda de proximitat

Cap a mar

VilaEco

Casa Martí

Vins El Cep

Cervesa lo Vilot

Xai Ferreres

EcoFranch
Granja Guirigall
Horta ecològica Pla de Munt
Licarfruit
Mas Casas Cruïlles
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GASTROTECA
La Gastroteca del Cruïlla

8, 9 i 10 de juliol

Enguany Barcelona ha recuperat un dels seus grans esdeveniments musicals: el Festival Cruïlla. A més d’una oferta musical, d’art i comèdia de primer nivell, Cruïlla innova en la seva
proposta gastronòmica de la mà de la Gastroteca, el portal de
comercialització de referència dels productes agroalimentaris
de Catalunya.
D’aquesta manera, La Gastroteca del Cruïlla,
l’espai de restauració del festival de més de
2.300 m2, va disposar d’una oferta gastronòmica
amb ingredients locals elaborats per productors
de proximitat catalans (amb segell de Venda de

OBJECTIUS
Oferir oportunitats de negoci a productors
locals al marge del format firal clàssic explorant una altra tipologia d’esdeveniments dirigida a públic consumidor.
Organitzar la participació d’operadors gastronòmics en format furgoteca (food trucks).
Connectar els operadors gastronòmics presents al Cruïlla amb proveïdors de proximitat que produeixin els aliments que necessitin
comprar.
Impulsar un espai on el públic visitant del Festival Cruïlla gaudeixi de l’alimentació elaborada
amb ingredients de proximitat.
Promoure un major coneixement i consum
d’aliments catalans en un espai de restauració i vincular-ho als valors de sostenibilitat i
territorialitat del festival.

proximitat i inscrits a Gastroteca.cat). Prodeca, a
través de la Gastroteca va facilitar el contacte i les
relacions comercials entre els diferents operadors
de menjar i productors locals catalans.
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GASTROTECA
La Gastroteca del Cruïlla

8, 9 i 10 de juliol

RESULTATS

33 furgoteques (foodtrucks)
39 productors amb segell de Venda de proximitat
54.000 assistents
35.000 usuaris únics
12.740 consumidors producte proximintat
52.300 serveis totals
Valor de compra total de productes amb segell Venda de proximitat: 28.172€

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES
Organització d’agenda de reunions entre productors i operadors gastronòmics.
Identificació del producte local corresponent associat a les furgoteques.
Disseny de la zona de restauració amb presència d’imatge de la Gastroteca (tòtems,
cartellera, retolació columnes i furgoteca, terrasses i zones de socialització, fotoreclam,
pantalles LED).
Elaboració de vídeos i material de difusió didàctic i amb un format lúdic de la GASTROTECA i el producte de proximitat.
Pla de comunicació associat.
Concurs a les xarxes socials.
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GASTROTECA
Acord de col·laboració amb la Xarxa de Productes de la Terra

Prodeca i la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de
serveis de Comerç de l’àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, van tancar a finals de 2020 un conveni per a la
promoció de la Xarxa de Productes de la Terra i el sector agroalimentari local a través del desenvolupament, la gestió i la difusió
del portal Gastroteca.cat.
El passat 16 de març es va presentar el portal
Gastroteca.cat als tècnics de la Xarxa de Productes de la Terra de la DIBA. L’acte va servir per donar el tret de sortida a l’acord establert

entre les dues entitats per a la promoció conjunta de la Xarxa de Productes de la Terra i el
sector agroalimentari local a través del desenvolupament, la gestió i la difusió de la Gastroteca.

L’acord regula la col·laboració entre
les entitats amb l’objectiu d’incentivar la comercialització dels productes agroalimentaris locals, entre
els quals s’inclouen els 55 productes
singulars de la Xarxa de Productes
de la Terra que s’han afegit al catàleg, així com la difusió del miler de
productors i elaboradors del territori
que formen part d’aquest cens.

A través d’aquest conveni també es van incorporar
al portal els punts de venda dels productes locals, fet que contribueix al foment del consum de
proximitat i, per consegüent, està en la línia amb
els objectius de desenvolupament sostenible
que vertebren les polítiques públiques de desenvolupament territorial.

Amb aquesta nova col·laboració, la nova Gastroteca va identificar més de 2.500 productors i
elaboradors catalans i 800 restaurants on trobar
producte local. Aquests diferents agents organitzats es troben geolocalitzats al territori de forma
que els usuaris poden trobar quins establiments,
restaurants, elaboradors o pagesos que fan venda
directa dels seus productes els són més propers.
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FIRES LOCALS
FIRA ÀPAT | Tarragona. 11-13 de juny
BIOCULTURA | Barcelona. 8-11 de juliol
FÒRUM GASTRONÒMIC | Barcelona. 18-20 d’octubre
MERCAT DE MERCATS | Barcelona. 22-24 d’octubre
FIRA ORÍGENS | Olot. 20-21 de novembre
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FIRES LOCALS
FIRA ÀPAT

Del 11 al 13 de juny. Gastronomia

La Fira ÀPAT és la fira de l’alimentació i la gastronomia catalana, on els productors i elaboradors d’aliments agroalimentaris
catalans de qualitat presenten cada any els seus productes a
professionals de l’alimentació.

Per primera vegada la fira se celebra a Tarragona,
amb 75 expositors, 5.000 visitants i 50 activitats
complementàries.

amb algun segell de qualitat reconegut pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,
dins d’un espai compartit.

Des de Prodeca es va coordinar la participació agrupada de Productors de Proximitat, preferentment

Llista d’empreses catalanes que hi van participar:
DO TARRAGONA
CONSELL REGULADOR DOP SIURANA

Empreses participants: 4

COVIDES
UNIÓ ORIGEN
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FIRES LOCALS
BIOCULTURA

Del 8 al 11 de juliol. Gastronomia

BioCultura és la fira de productes ecològics i consum responsable més gran de l’Estat espanyol i en aquesta edició del 2021
ha reunit, de manera excepcional, uns 350 expositors dedicats
als sectors d’alimentació bio, cosmètica ecològica, moda sostenible, casa sana, turisme responsable, artesanies i ONG.
Paral·lelament a l’exposició, es van dur a terme més
de 400 activitats (presencials i en línia) i hi van assistir uns 20.000 visitants per complir amb les normes d’aforament obligades per COVID-19.
Des de Prodeca s’hi va ser present divulgant la certificació ecològica amb un estand institucional compartit amb el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) amb la marca “Catalunya,
on l’ecològic és cultura”.
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FIRES LOCALS
FÒRUM GASTRONÒMIC

Del 18 al 20 d’octubre. Gastronomia

Del 18 al 20 d’octubre es va celebrar a Barcelona el Gastronòmic
Fòrum, la gran cita del sector gastronòmic català, i Prodeca hi va
ser promocionant la participació de fins a 100 empreses agroalimentàries catalanes, en l’Espai Catalunya i amb l’organització del
Showroom del Vi Català.

Empreses participants: 76
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FIRES LOCALS
FÒRUM GASTRONÒMIC

Del 18 al 20 d’octubre. Gastronomia

ESPAI CATALUNYA
Gastronòmic Fòrum Barcelona 2021, amb 16.500
visitants i 281 firmes expositores, ocupa un total
de 10.000 m2 nets (6.000 m2 d’espai expositiu i
4.000 m2 destinats a activitats), la totalitat del palau 8 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Al Gastronòmic Fòrum Barcelona estan representades empreses referents en diferents segments
d’activitat, tant de la gran restauració com de
petits productors. La fira està dirigida a un públic professional: distribuïdors, responsables de
compra del sector de la restauració, empresaris de
restauració i indústria agroalimentària, administracions i associacions, centres de formació, cuiners,
enòlegs, botigues especialitzades, periodistes i crítics gastronòmics, entre d’altres.

Amb la marca “Catalunya, on el menjar és cultura”,
l’Espai Catalunya, organitzat per Prodeca, la Xarxa de Productes de la Terra i Girona Excel·lent,
va comptar amb la presència de 40 productors de
proximitat del conjunt del sector agroalimentari:
carn i embotit, fine food, oli, vi i cava, peix i marisc
i fruita i horta. Va ser un espai compartit de més de
100 m2 que va complir l’objectiu d’incrementar la
visibilització i la promoció dels productors catalans
participants i oferir un punt de trobada entre restauradors i empreses del sector agroalimentari.
Llista d’empreses catalanes que hi van participar
amb la marca “Catalunya, on el menjar és cultura”:

ANEC DE L’EMPORDÀ
BADAL Premium Quality
BARRUFET
BOLET BEN FET
CELLER VEGA AIXALÀ
DOP SIURANA
ESPECIES TEIXIDOR
GAMBA DE PALAMÓS
GRANJA ALGUERÓ MONTESO
LÀCTICS UBACH
MARIA SOLER, L’ART DE LA CONSERVA
MEL LA PAQUITA
MERA
OLIS DE CATALUNYA
PATATAS FRITAS ALFONSO TORRES
TERRA FRUITS
TERRES DE LLUM
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FIRES LOCALS
FÒRUM GASTRONÒMIC

Del 18 al 20 d’octubre. Gastronomia

ESPAI CATALUNYA
Addicionalment a l’estand expositiu, l’Espai Catalunya va disposar d’un espai de cuina en directe: 130 m2 totalment equipats que va oferir
un programa de 20 sessions gastronòmiques i
la participació d’un productor de proximitat i un
cuiner que es van encarregar d’elaborar diverses propostes amb els aliments seleccionats.

Entre els xefs participants hi van destacar noms
com Iolanda Bustos, la xef de les flors, que va
cuinar productes d’Ànec de l’Empordà amb Maria
Soler; Carlos Sánchez, del restaurant L’Avenc, de
Tavernet, que va presentar la seva proposta culinària de bolets comestibles amb noves espècies
autòctones juntament amb Carles Díaz, biòleg i
gerent de Bolet Ben Fet; o Rafel Muria, xef del restaurant Quatre Molins, que va elaborar nous plats
a partir de l’oli d’oliva verge extra de Cellers Unió
i un producte que li resulta molt familiar, la mel de
Muria.
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FIRES LOCALS
FÒRUM GASTRONÒMIC

Del 18 al 20 d’octubre. Gastronomia

SHOWROOM DEL VI CATALÀ
Aprofitant un esdeveniment que va reunir el
sector agroalimentari català amb empreses,
professionals i prescriptors del sector de la restauració, Prodeca, en col·laboració amb l’INCAVI, va organitzar durant el Gastronòmic Fòrum Barcelona el Showroom del Vi Català, una
trobada amb un enfocament comercial adreçat
únicament a professionals del sector.
Durant els tres dies del Gastronòmic Fòrum Barcelona, Prodeca va posar a disposició dels 60 cellers
participants un espai de reunions de més de 350m2
amb taulells individuals per a les empreses per realitzar trobades B2B presencials amb possibles
compradors del sector Horeca, botigues especialitzades i responsables de gran distribució, així com
donar a conèixer els seus productes a cuiners,
sommeliers i professionals de la gastronomia.
L’organització del Showroom del Vi Català es va
complementar amb l’Aula de la Setmana del Vi
Català, un espai de debat i reflexió sobre les darreres tendències al voltant de la cultura de la vinya
i el vi al nostre país.

Llista d’empreses catalanes que hi van participar amb
la marca “Catalunya, on el vi és cultura”:

ABADAL
ADERNATS-VINÍCOLA DE NULLES
ALBET I NOYA
AYMAR
BIOPAUMERÀ
BOLET ORGANIC WINES
CAN FEIXES - HUGUET
CAN MARLÈS
CANALS & MUNNÉ
CARA NORD
CASTELL DEL REMEI
CASTELL D’OR
CASTELL SANT ANTONI
CAVA MARIA RIGOL ORDI
CAVES FERRET
CAVES MIQUEL PONS
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FIRES LOCALS
FÒRUM GASTRONÒMIC

Del 18 al 20 d’octubre. Gastronomia

SHOWROOM DEL VI CATALÀ

CELLER DE CAPÇANES

PAGES ENTRENA

CELLER DE SANUI

PARATÓ

CELLERS BLANCH

PARÉS BALTÀ

CELLERS UNIÓ

PLANA D’EN JAN - MICROVINIFICACIONES

CÈRVOLES

PORTELL VINS I CAVES

DOMENIO WINES

SANT JOSEP VINS

ELIXIRS DE PONENT

SUMARROCA

EMPORDÀLIA

SURIOL

ESPELT VITICULTORS
FAMÍLIA TORRES
GRUP OLIVEDA
JEAN LEON
JOAN SARDÀ
JOSEP GRAU VITICULTOR
LA FONT DE JUI
LAFOU CELLER
LEHMANN BODEGAS Y DESTILERIAS
L’OLIVERA
MARIA CASANOVAS
MAS DE SANT ISCLE
MAS DEL BOTÓ
MAS IGNEUS
MAS LLUNES
MAS RODÓ
MAS VICENÇ
MASIA CAN RODA VINYES I VINS
NADAL
NAVERAN VINS I CAVES

TERRES DE VIDALBA
TOMÀS CUSINÉ
U MES U
VEGA DE RIBES
VINS AUTÈNTICS
VINS DE TALLER
VINS EL CEP
VINYES DEL TIET PERE
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FIRES LOCALS
MERCAT DE MERCATS

Del 22 al 24 d’octubre. Producte de proximitat

L’edició 2021 de Mercat de Mercats va tenir lloc a la plaça de
les Glòries els dies 22, 23 i 24 d’octubre. L’objectiu del projecte
és difondre els valors dels mercats de Barcelona característics
de la Mediterrània com a motor del desenvolupament urbà i de
cohesió social, i promoure el producte de proximitat del territori.
La idea principal de l’esdeveniment és que la ciutadania entengui el mercat com a proveïdor del producte fresc de qualitat, sostenible (proximitat),
vinculat a l’alimentació saludable i a la dieta mediterrània, i posar en valor els productors catalans i
l’elaboració del producte artesà del país. Alhora, als
mercats -espais de trobada i centralitat urbana i de
transmissió de la cultura culinària- els clients podran
ser atesos per professionals experts en aquests productes.
Des de Prodeca es va promoure la participació
d’empreses catalanes a la Fira Mercat de Mercats.
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FIRES LOCALS
FIRA ORÍGENS

Del 20 al 21 de novembre. Producte de proximitat

Orígens és un esdeveniment enogastronòmic on els productors
i els productes agroalimentaris de qualitat són els principals
protagonistes.
Després de 8 anys, la Fira Orígens segueix sent un
referent amb un gran èxit de públic i de participació de productors. Aquest 2021 va arribar a la 9a.
edició i va tenir lloc el 20 i 21 de novembre. Confiança, qualitat i proximitat són només alguns dels
valors que la defineixen. Un espai que aposta per la
producció ecològica i que també promou la relació
directa entre els productors i un públic gurmet i professional que veu Orígens com un espai idoni per
descobrir noves propostes sense intermediaris.
Des de Prodeca es va promoure la participació
d’empreses catalanes a la Fira Mercat de Mercats i s’hi va ser present amb un estand institucional compartit amb la Federació Catalana de
DOP-IGP.
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3.6. GASTRONOMIA, PRODUCTE
I INTERNACIONALITZACIÓ
En els darrers anys, Catalunya ha gaudit d’una posició privilegiada
pel que fa a la gastronomia en l’àmbit internacional. Originat a l’alta
cuina, amb el reconeixement de cuiners com Ferran Adrià o els germans 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 valorar 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 en l’àmbit 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, po-

den ser útils o interessants. No hi ha voluntat d’exhaustivitat en el nombre d’experiències presentades
ni en les anàlisis, ja que cada cas té unes particularitats pròpies que no són comparables entre si.
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.
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CATALAN BREAKFAST
18 de desembre. Halal

Grand Hotel Stay (Marriott), Dubai (Emirats Àrabs Units)

Catalan Breakfast és una iniciativa impulsada per Prodeca que
té com a objectiu promoure els productes i la gastronomia catalana en hotels de prestigi internacional.

La presentació i primera actuació del projecte va
tenir lloc el 18 de desembre al Grand Hotel Stay
de la cadena Marriott a Dubai (Emirats Àrabs
Units), el primer hotel que s’adhereix a la iniciativa.
Hi van participar 12 empreses agroalimentàries

catalanes, que disposaven de la certificació halal
reconeguda als Emirats Àrabs Units. Amb aquesta actuació s’incorporen al portafoli de compra
d’Stay Emirates Marriott. El seguiment de l’actuació ha anat a càrrec de Prodeca en col·laboració
amb l’antena als Emirats Àrabs Units, Group Hebany, que treballa amb l’entitat detectant oportunitats empresarials a la regió per al sector agroalimentari català.

PARTICIPANTS

OBJECTIUS

L’actuació incorpora una estació senyalitzada en el
bufet d’esmorzar, amb una proposta gastronòmica
basada en pa amb tomàquet i acompanyaments.

AIGUA SANT ANIOL
ANXOVES DE L’ESCALA
BOMBONS CUDIÉ
COFFEE CENTER
EL ABANICO HALAL
EUROPASTRY
MAS ALBIO – TGT
MEL MURIA
OLIS SOLÉ
PERELLÓ
SUQUIPÀ
VDA PIFARRÉ

Promocionar el producte i la gastronomia
catalana en hotels de prestigi internacional.
Cercar oportunitats empresarials.
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EUROPEAN YOUNG CHEF AWARD
3 de novembre. Gastronomia

Hotel-Escola de Sant Pol de Mar

El 3 de novembre es va celebrar a l’Hotel-Escola de Sant Pol de
Mar la final catalana de l’European Young Chef Award (EYCA), un
certamen internacional organitzat per l’Institut Internacional de
Gastronomia, Cultura, Art i Turisme (IGCAT).
Prodeca fa costat als joves talents de la cuina catalana i acompanya els cuiners del país en concursos d’àmbit internacional per ajudar-los a obrir-se
camí en l’àmbit professional.
El jove cuiner Èric Montes, de 19 anys, va ser-ne el
guanyador amb una elaboració innovadora del pollastre IGP pota blava amb gambes de Vilanova,
la seva localitat natal.

OBJECTIUS
Promoure la innovació en la cuina tradicional.
Valorar les cultures alimentàries sostenibles.
Ajudar a crear futurs ambaixadors de cuines
per a les regions i promoure els productes alimentaris locals.
Fomentar la innovació gastronòmica.
Contribuir a una millor qualitat de vida de les
persones.
Identificar futurs joves xefs.
Consolidar el posicionament de l’Administració com a agent impulsor i garant de la
conservació del patrimoni gastronòmic.

La victòria a la final catalana va ser el passaport de
l’Èric Montes per representar Catalunya a l’edició d’enguany de l’EYCA, que es va celebrar els
passats 23 i 24 de novembre a la ciutat de Braga (Minho, Portugal), que va ser Regió Europea
de la Gastronomia al 2016. El representant noruec,
Espen Laumann, va ser el vencedor d’aquesta 5a.
edició del certamen internacional.
El concurs European Young Chef Award és un
certament organitzat per IGCAT en col·laboració
amb institucions d’arts culinàries de les Regions
de Gastronomia. El certamen reuneix finalistes
de certàmens d’arreu d’Europa per presentar i intercanviar coneixements sobre plats tradicionals i
productes alimentaris locals de les seves regions i
competir per proposar la seva innovadora reinterpretació de receptes tradicionals, jutjades per xefs
i experts internacionals.
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NIT DEL GOURMET – ÀPATS CATALUNYA
27 d’octubre. Gastronomia

Mas Marroch d’El Celler de Can Roca

El passat 27 d’octubre se celebrava la Nit del Gourmet Català, el punt de trobada de referència del sector de l’alimentació
gurmet a Catalunya organitzat per l’entitat Catalonia Gourmet,
a l’espai Mas Marroch d’El Celler de Can Roca, a Vilablareix (Girona), amb l’assistència del Molt Honorable Senyor Pere Aragonès, president de la Generalitat, i l’Honorable Senyora Teresa
Jordà, consellera d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació.
Durant l’esdeveniment, en què van assistir prop
de 350 persones entre compradors de grans cadenes, botigues gurmet i sector gastronòmic i els
representants de les 46 empreses de Catalonia
Gourmet que han presentat els seus productes
més gurmet i les seves darreres novetats, el còctel
de presentació es va realitzar a través del projecte
Àpats Catalunya.
Àpats Catalunya identifica els productes agroalimentaris catalans icònics i els àpats que tenen
lloc en situacions de representativitat institucio-

nal o empresarial catalana, tant en l’àmbit domèstic com a l’exterior, per oferir solucions a les empreses de càtering i altres proveïdors a l’hora de servir
un esmorzar, aperitiu, dinar, berenar o sopar amb
aliments locals.
Aquest projecte s’emmarca dins de l’estratègia per
reforçar la internacionalització dels productes
agroalimentaris de Catalunya aprofitant les oportunitats derivades de la bona imatge, la influència i la
presència de la gastronomia catalana al món.
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4

ANTENES I
DELEGACIONS

En línia amb el propòsit d’orientar les empreses agroalimentàries
en la seva expansió internacional, en l’exercici 2021 des de Prodeca
hem consolidat l’acompanyament a les empreses directament als
mercats de destí, amb professionals amb experiència en el sector,
tant en l’àmbit català com del país de destinació.
En aquest sentit, des de Prodeca disposem d’una
xarxa a través de Delegacions del Govern i Antenes en mercats estratègics per reforçar l’assessorament i acompanyament a les empreses que volen
implementar-se o consolidar el seu rol en aquests
països, així com la realització de promocions de la
Catalunya agroalimentària.
Concretament, arran de l’acord del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb
el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert,
s’han incorporat tècnics agroalimentaris a les delegacions del Govern a Mèxic, Alemanya, Estats

Units i el Regne Unit, posant en marxa enguany
l’operativa en els dos primers països. Es tracta de
quatre dels principals mercats importadors d’aliments i begudes catalans.
La presència de tècnics comercials en les delegacions
del Govern dels mercats prioritaris es complementa
amb la implementació de les antenes de reforç en
14 mercats estratègics: Àfrica Central, Àfrica del
Sud, Àfrica Occidental, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs
Units, Kuwait, Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú, Filipines, Corea del Sud, Japó, Taiwan, Països Nòrdics i
Benelux i CEI (Comunitat d’Estats Independents).

CEI
Països Nòrdics
Benelux
Regne Unit
Alemanya

Japó
Corea del Sud
Taiwan

Estats Units
Mèxic
Colòmbia

Àfrica
Central

Perú
Brasil

Àfrica
Occidental

Kuwait
Emirats Àrabs
Units
Aràbia Saudita
Àfrica
del Sud

Argentina

Tècnics de promoció comercial agroalimentària. Acord amb Delegacions de Govern a l’exterior.
Antenes de reforç en mercats estratègics pel sector, en coordinació amb Oficines ACCIÓ.

Filipines
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4.1. TÈCNICS AGROALIMENTARIS A
LES DELEGACIONS DEL GOVERN
DELEGACIÓ DEL GOVERN A MÈXIC
Inici activitat: juliol 2021
OBJECTIUS
Donar a conèixer a futurs exportadors la normativa i les restriccions per exportar a Mèxic.
Donar a conèixer a les empreses catalanes temes d’interès sobre el sector agroalimentari
al país.
Promocionar els aliments catalans de la categoria gurmet a importadors, distribuïdors,
restauradors, hotelers i mitjans especialitzats.
Elaborar un catàleg de proveïdors catalans
amb interès a exportar.

Posar en contacte les empreses d’importació,
distribució i supermercats de Mèxic interessades en els productes catalans amb empreses
catalanes del sector càrnic i de productes del
mar.
Introduir les empreses catalanes en el circuit
i portafoli d’aquests distribuïdors i importadors
mexicans.
Promocionar el sector de l’agroalimentació i la
gastronomia de Catalunya a través de les principals eines de comunicació de la Delegació.
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DELEGACIÓ DEL GOVERN A MÈXIC
Inici activitat: juliol 2021
ACTUACIONS
Demostració gastronòmica i maridatge
“Catalunya, dónde la comida es cultura.”
(agost).
Exhibició de productes catalans gurmet a
City Market, Mèxic DF (18-21 de novembre).
Elaboració d’una campanya de continguts
per a xarxes socials de promoció de receptes tradicionals catalanes i dades d’interès de
DOP i IGP catalanes.
Col·laboració Gastroteca: revisió dels formats
per introduir al portal de la Gastroteca informació d’interès per als catalans residents a
Mèxic.

Elaboració de contingut per al web: entrevista al xef Xano Sauger i directori de xefs catalans, punts de distribució de productes i de
restaurants catalans a Mèxic.
Agenda de negocis B2B entre les empreses
mexicanes Mi Granjita, La Europa, La Puerta del Sol, Cesafer, el restaurant L’arrosseria
amb 15 empreses catalanes.
Redacció de documentació tècnica: fitxes
tècniques (5) i notes informatives (3).
Punt de venda La Europea.
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DELEGACIÓ DEL GOVERN A ALEMANYA
Inici activitat: juny 2021
OBJECTIUS
Contactar amb alguns dels principals distribuïdors majoristes que comercialitzen productes
espanyols, productes Gurmet i Delicatessen.
Presentar el catàleg de producte i empreses
catalanes per establir tractes comercials amb
els importadors del país.
Debatre els objectius i les estratègies de Catalunya en el sector agroalimentari.
Presentar bones pràctiques d’agricultura
sostenible de Catalunya i promocionar productes agroalimentaris catalans a un públic
alemany selecte.
Donar a conèixer i promocionar Catalunya i la
seva gastronomia a través de la fotografia.
Donar suport a les empreses catalanes presents a les fires i promocionar els productes
catalans amb els contactes establerts i d’altres
de nous.

ACTUACIONS
Acte en línia promocional sobre l’agricultura
catalana: Tast i presentació de productes catalans a càrrec de 5 empreses catalanes (juny).
Presentació de Prodeca i enviament del document Connect With i la llista de productes
catalans (juliol).
Suport i acompanyament a la Cooperativa
d’Oli Bellaguarda a l’esdeveniment The Tastecode (agost).
En el marc de la Berlin Food Week, la Delegació va organitzar una exposició fotogràfica de
restaurants d’alta gastronomia de Catalunya
del fotògraf Markus Bassler (setembre).
Invitació a visitar els estands de les empreses
catalanes dins de la fira ANUGA 2021 (octubre).
Promoció de vins brisats ecològics catalans
dins del mercat alemany a través de la plataforma en línia Wine Connect (novembre).
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4.2. ANTENES PRODECA
14. PAÏSOS NÒRDICS I BENELUX

13. CEI

12. JAPÓ

Consultora: Opera Business Dreams
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness Eco Focus Països
Nòrdics & Benelux

Consultora: Cambra de Comerç
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness Focus
Rússia, Ucraïna i el Kazakhstan

Consultora: Argos
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness focus Japan
• Punt de venda
• Notes informatives
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11. COREA DEL SUD
Consultora: Oasta Consulting, SL
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness With
Hyundai
• Cerca d’oportunitats
• Punt de venda
• Notes informatives

12
13

11

8
6

10. TAIWAN

7

Consultora: Herrera & Zhang
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness With
7-Eleven
• Cerca d’oportunitats
• Punt de venda
• Notes informatives

12

10
9

3
4
1

5

9. FILIPINES
Consultora: Cambra de Comerç
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness With Filipines
• Suport a l’organització Meat Business
Forum (cancel·lat)
• Elaboració de butlletins informatius
• Identificació i captació de compradors
de Filipines

3. ÀFRICA OCCIDENTAL
Consultora: InAfrica
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness With Nigèria i Costa d’Ivori
• Punt de venda
• Redacció de notes informatives
• Recopilació d’informació per identificar els importadors
del sector porcí a Nigèria

2

4. ÀFRICA CENTRAL

5. ÀFRICA DEL SUD

6. ARÀBIA SAUDITA

7. EMIRATS ÀRABS UNITS

8. KUWAIT

Consultora: InAfrica
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness With
Camerun i el Gabon
• Punt de venda
• Redacció de notes informatives

Consultora: InAfrica
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització eBusiness With
Àfrica del Sud i Zàmbia
• Punt de venda
• Redacció de notes informatives

Consultora: Hebany Group
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització Catalan Breakfast: concreció i
ajust del projecte conjuntament amb Prodeca
• Selecció d’empreses catalanes interessades a
obrir mercat a Aràbia Saudita
• Viatge de prospecció a Aràbia Saudita
• Punt de venda

Consultora: Hebany Group
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització Catalan Breakfast:
concreció i ajust del projecte
conjuntament amb Prodeca
• Participació a la fira Yummex
• Catàleg DE productes catalans
registrats a UAE

Consultora: Hebany Group
Inici activitat: Agost 2021
Actuacions:
• Organització Catalan Breakfast: concreció i ajust del
projecte conjuntament amb Prodeca
• Llista de supermercats i hipermercats a Kuwait, prèvia
a la selecció de llista curta per presentar l’oferta de
productes catalans
• Viatge de prospecció a Kuwait
• Punt de venda
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4.2. ANTENES PRODECA

12
13

11

8
6

12

10

7

9

3
4
1

5

2

1

Colòmbia – Perú

4

Àfrica Central

7

Emirats Àrabs Units

10

Taiwan

13

CEI

2

Argentina – Brasil

5

Àfrica del Sud

8

Kuwait

11

Corea del Sud

14

Països Nòrdics i Benelux

3

Àfrica Occidental

6

Aràbia Saudita

9

Filipines

12

Japó
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1. COLÒMBIA – PERÚ
Inici activitat: abril 2021

Consultora: Excom

ACTUACIONS

Organització eBusiness With Grupo Éxito.
Organització eBusiness With Supermercados Peruanos.
Punt de venda.

Campanya de presentació del sector del vi
a empreses de Colòmbia i Perú.
Redacció de notes informatives.
Assessorament i intermediació continuada
a Prodeca i empreses agroalimentàries interessades a exportar en aquests mercats.

2. ARGENTINA – BRASIL
Inici activitat: juliol 2021

Consultora: P&L GLOBAL

ACTUACIONS

Presentació comercial a 42 cadenes i importadors a Argentina (198) i Brasil (23).
Suport a l’organització Meat Business Forum
(cancel·lat).
Redacció de notes informatives.

Punt de venda.
Organització de reunions en línia entre el
Grupo Zaffari i empreses catalanes.
Organització de reunions en línia entre Catalunya Vins i empreses catalanes.

3. ÀFRICA OCCIDENTAL
Inici activitat: agost 2021

Consultora: InAfrica

ACTUACIONS

Organització eBusiness With Nigèria i Costa
d’Ivori.
Punt de venda.

Redacció de notes informatives.
Recopilació d’informació per identificar els
importadors del sector porcí a Nigèria.
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4. ÀFRICA CENTRAL
Inici activitat: agost 2021

Consultora: InAfrica

ACTUACIONS

Organització eBusiness With Camerun i
Gabon.

Redacció de notes informatives.

Punt de venda.

5. ÀFRICA DEL SUD
Inici activitat: agost 2021

Consultora: InAfrica

ACTUACIONS

Organització eBusiness With Àfrica del Sud
i Zàmbia.

Redacció de notes informatives.

Punt de venda.

6. ARÀBIA SAUDITA
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Hebany Group

ACTUACIONS

Organització Catalan Breakfast: concreció i
ajust del projecte conjuntament amb Prodeca.

Viatge de prospecció a Aràbia Saudita.
Punt de venda.

Selecció d’empreses catalanes interessades a obrir mercat a Aràbia Saudita.
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7. EMIRATS ÀRABS UNITS
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Hebany Group

ACTUACIONS

Organització Catalan Breakfast: concreció i
ajust del projecte conjuntament amb Prodeca.

Catàleg de productes catalans registrats a
UAE.

Participació a la fira Yummex.

8. KUWAIT
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Hebany Group

ACTUACIONS

Organització Catalan Breakfast: concreció i
ajust del projecte conjuntament amb Prodeca.

Viatge de prospecció a Kuwait
Punt de venda.

Llista de supermercats i hipermercats a
Kuwait, prèvia a la selecció de llista curta
per presentar l’oferta de productes catalans

9. FILIPINES
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Cambra de Comerç

ACTUACIONS

Organització eBusiness With Filipines.

Elaboració de butlletins informatius.

Suport a l’organització Meat Business Forum (cancel·lat).

Identificació i captació de compradors de
Filipines.
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10. TAIWAN
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Herrera & Zhang

ACTUACIONS

Organització eBusiness With 7-Eleven.

Punt de venda.

Cerca d’oportunitats.

Redacció de notes informatives.

11. COREA DEL SUD
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Oasta Consulting, SL

ACTUACIONS

Organització eBusiness With Hyundai

Punt de venda.

Cerca d’oportunitats.

Redacció de notes informatives.

12. JAPÓ
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Argos

ACTUACIONS

Organització eBusiness focus Japan
Punt de venda.

Redacció de notes informatives.
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13. CEI
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Opera Business Dreams

ACTUACIONS

Organització eBusiness Focus Rússia, Ucraïna i el Kazakhstan.

14. PAÏSOS NÒRDICS I BENELUX
Inici activitat: agost 2021

Consultora: Cambra de Comerç

ACTUACIONS

Organització eBusiness Eco Focus Països Nòrdics & Benelux.
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5

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ

5.1.
5.1. DESENVOLUPAMENT DE LA MARCA
“CATALUNYA, ON EL MENJAR ÉS CULTURA.”

A finals del 2020 es 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.

Durant el 2021 s’ha treballat en l’activació i el desenvolupament de
la marca agroalimentària:

LOGOTIPS I MANUAL D’IDENTITAT GRÀFICA SECTORIALS

Catalunya, on l’oli és cultura.
Catalunya, on el vi és cultura.
Catalunya, on el peix és cultura.
Catalunya, on l’ecològic és cultura.
Catalunya, on la fruita és cultura.

Manual identitat gràfica

Setembre 2021
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APLICACIONS GRÀFIQUES

DISSENYS FIRALS
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VÍDEOS CORPORATIUS “CATALUNYA, ON EL MENJAR ÉS CULTURA.”
en diversos idiomes (català, castellà i anglès)

Catalunya, on l’oli és cultura

Catalunya, on el vi és cultura

Catalunya, on el peix és cultura

Catalunya, on l’ecològic és cultura

Catalunya, on el menjar és cultura (carni)

Catalunya, on el menjar és cultura (halal)

Catalunya, on la dieta mediterrània és cultura
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5.2. ACTIVITAT DE PREMSA

2

13

RODES DE PREMSA
(en format virtual)

Presentació de les dades de les
exportacions agroalimentàries 2020
Presentació Benvinguts a Pagès. La festa
– Benvinguts a Pagès tot l’any

436

NOTES DE
PREMSA

2

3

5

D’actuacions
pròpies

Participació
en fires
agroalimentàries

Benvinguts
a Pagès

3
Informació sobre Coneixement i Estratègia
(per ex.: dades exportacions, aranzels UE-EUA)

APARICIONS
A MITJANS

92

209

77

58

Premsa escrita

Digital

Especialitzats

TV/ràdio

3

CAMPANYES
DE PUBLICITAT

BAP/BAPTA
Dates: Setembre-novembre
Impacte:
• 11 anuncis a diaris i revistes
• 2 publireportatges a revistes
• 2 anuncis a mitjans digitals
• 6 publireportatges a mitjans
digitals
• Google Ads – Search (anuncis
adaptables de text): 40.000 clics
• Google Ads – GDN (bàners):
1.200.000 impressions
• Circuit metro BCN: 95 caràtules
(4 setmanes)
• Circuit FGC: 140 tertúlies, pantalla digital i 80 opis (4 setmanes)
• Emissió 57 anuncis a TV3 i 3/24
• Emissió 43 falques publicitàries
a Catalunya Ràdio

GASTROTECA
Dates: Novembre - desembre
Impacte:
• 6 anuncis a revistes
• 2 publireportatges a revistes
• Publicitat (bàner) a 5 mitjans
digitals
• Publicitat (butlletí) a 3 mitjans
digitals
• 6 publireportatges a mitjans
digitals
• Circuit metro BCN: 70 cares
digitals i 245 opis (2 setmanes)

EMPLAÇAMENT PUBLICITARI
AL PROGRAMA ORIGEN
CATALUNYA (TV3)
Dates: Agost
Impacte: Emissió del logotip de
Prodeca a 8 programes d’Origen
Catalunya de TV3 per a la difusió
de l’activitat de suport de Prodeca
a l’empresa exportadora catalana amb l’objectiu de promoure els
seus serveis i la comercialització
dels productes agroalimentaris catalans a mercats europeus i tercers.
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APARICIONS EN MITJANS
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APARICIONS EN MITJANS

CAMPANYES

90
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CAMPANYES
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5.3. COMUNICACIÓ DIGITAL

INFOPRODECA
OBJECTIU
Trametre mensualment a les empreses
informació sobre les actuacions de Prodeca.

RESULTATS
10 enviaments
Públic: 4.650 empreses exportadores
Ràtio obertura: 17,64 %
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XARXES SOCIALS
PRODECA

TWITTER

3.400

204

673

seguidors

nous seguidors

piulades

555.100

1.373

3.426

impressions

RT

m’agrada

448

1.112

mencions

clics

YOUTUBE

LINKEDIN

229

102

35

1.614

248

104

subscriptors

nous
subscriptors

vídeos
publicats

seguidors

nous seguidors

publicacions

22.819

11.522

269.685

36.555

1.182

230

visualitzacions

hores
visualitzades

impressions

impressions

reaccions

compartits

1.732

7,81 %

clics

taxa d’interacció

16.949
espectadors
únics
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XARXES SOCIALS
BAP

TWITTER

FACEBOOK

3.951

477

295

19.709

142

231

seguidors

nous seguidors

piulades

seguidors

nous seguidors

publicacions

219.937

923

2.366

466.206

6.072

1.420

impressions

RT

m’agrada

impressions

m’agrada

compartits

871

1.074

250

20.652.100

mencions

clics

comentaris

abast

INSTAGRAM

YOUTUBE

16.558

3.238

161

153

71

28

seguidors

nous seguidors

publicacions

subscriptors

nous
subscriptors

vídeos
publicats

11.522

201,2

77.552

visualitzacions

hores
visualitzades

impressions

2.645.129 5.303

73.594

impressions

visites perfil

m’agrada

1.095

663.757

comentaris

abast

6.793
espectadors
únics
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XARXES SOCIALS
GASTROTECA

TWITTER

FACEBOOK

838

373

286

4440

283

206

seguidors

nous seguidors

piulades

seguidors

nous seguidors

publicacions

102.547

298

999

35.426

784

60

impressions

RT

m’agrada

impressions

m’agrada

compartits

267

335

36

10.044.348

mencions

clics

comentaris

abast

INSTAGRAM

LINKEDIN

2.850

1.206

126

156

117

80

seguidors

nous seguidors

publicacions

seguidors

nous seguidors

publicacions

484.606

1.230

7.994

10.798

impressions

visites perfil

m’agrada

impressions

174

207.490

comentaris

abast
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6

ALTRES
ACTIVITATS

VISITA AMBAIXADOR
DE L’ÍNDIA
Amb motiu de la visita de l’ambaixador indi, Sanjay Verma, el passat 20
d’abril a Barcelona, Prodeca va participar en la reunió de treball amb les
principals entitats de promoció econòmica de Catalunya per conèixer de
primera mà les oportunitats de negoci que presenta l’Índia.
El director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí, va
presentar el potencial del sector agroalimentari
català i les possibilitats de les empreses en el mercat de l’Índia.

VISITA DEL MINISTRE
D’ECONOMIA NACIONAL
DE LA RD CONGO
El passat mes d’octubre, una delegació institucional de la RD Congo, encapçalada pel ministre d’Economia
Nacional d’aquest país, Jean Marie
Kalumba Yuma, va visitar Catalunya
amb l’objectiu de conèixer l’oferta
de carn congelada per avaluar-la, en
el marc del programa de compres
d’Estat.
Les agendes, coordinades per Prodeca, van incloure una reunió amb el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, Carmel Mòdol.
La delegació de la RD Congo es va reunir individualment amb 19 empreses catalanes del sector de
l’aviram, porcí i boví, i va visitar 3 escorxadors i sales
de desfer.
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESOS I SEMINARIS
SISTEMES ALIMENTARIS A DINAMARCA I CATALUNYA: UNA TRANSICIÓ
NECESSÀRIA
El passat dijous 18 de març, el director gerent de
Prodeca, Ramon Sentmartí, va participar com a
ponent a la conferència en línia organitzada per
la delegació del Govern als Països Nòrdics, en el
marc dels Diàlegs Nord Sud.

DIÀLEGS DES DE CATALUNYA SOBRE SISTEMES ALIMENTARIS
Coincidint amb l’Any Internacional de les Fruites
i les Verdures, Nacions Unides Espanya, amb la
col·laboració d’Ametller Origen i CASA SEAT, va
organitzar el 13 de setembre una jornada debat
sobre els sistemes alimentaris al món on es va
parlar sobre la seva incidència en els objectius del
desenvolupament sostenible. El director de Prodeca, Ramon Sentmartí, va participar en el diàleg sobre La importància del sector agrari en el sistema
alimentari català, amb el director de comunicació
de La Fageda Fundació, Albert Riera.

I CONGRÉS DE MÀRQUETING GASTRONÒMIC DE CAT
El passat 30 d’abril, a Vilanova i la Geltrú, el director
gerent de Prodeca, en Ramon Sentmartí, va participar com a ponent a la taula rodona Oportunitats
per als petits productors, nous canals de venda
i internacionalització, del 1r. Congrés de Màrqueting Gastronòmic de Catalunya. Els objectius de
la sessió eren reflexionar sobre els nous canals de
venda i les oportunitats que ofereix la internacionalització.
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PARTICIPACIÓ EN CONGRESOS I SEMINARIS

SETMANA DEL VI CATALÀ: TAULA RODONA SOBRE LES OPORTUNITATS
DEL VI CATALÀ AL MÓN

Del 18 al 24 d’octubre, i en el marc del Gastronòmic Fòrum, es va celebrar la 2a. edició de La
Setmana del Vi Català, organitzada per l’INCAVI amb l’objectiu de difondre el vi català. Durant el
Showroom del Vi Català es va celebrar l’Aula de la
Setmana del Vi Català, un espai de debat i reflexió
sobre les darreres tendències al voltant de la cultura de la vinya i el vi al nostre país.

Entre les diferents ponències i taules rodones amb
diversos convidats experts que organitzava l’INCAVI, el director gerent de Prodeca, Ramon Sentmartí,
va conduir la sessió Vi català al món. Una radiografia
en l’exportació dels vins catalans, amb Àlex Bautista, director d’Exportació de Recaredo; Adrien Sage,
de Diaita Hedeos, i Christopher Greness, managing
director de Wine Secrets Barcelona.
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PRESÈNCIA INSTITUCIONAL A FIRES AGROALIMENTÀRIES

Participació a l’InnBrew

Presentació al Lactium i Jurat Concurs
Lactium

Presentació al Fòrum Gastrònomic

Presentació de l’exposició de cartells
Ara i aquí les escoles per l’alimentació
sostenible
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MANIFEST BARCELONA PER UNA ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
En el marc de l’acte de cloenda del
Gastronòmic Fòrum Barcelona, es va
presentar la lectura del Manifest Barcelona per a una Alimentació Sostenible, elaborat per la Fundació Alícia i
amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural - Generalitat de Catalunya,

l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible 2021.
En el manifest, representants de tot el sector han
volgut deixar constància de la importància que els
aliments siguin de proximitat i de temporada, ja
que això assegura el sabor i la qualitat dels productes.
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7

EL SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ

7.1.
5.1. UN SECTOR ESTRATÈGIC
El sector agroalimentari català ocupa un pes determinant i
estratègic per al present i futur del país:

MIDA
Principal sector de l’economia catalana
Clúster líder
Referent a Europa

El conjunt del sector agroalimentari
i a seva indústria auxiliar disposa de:

177.000
Treballadors

Facturació

43.088 M€
en el conjunt de la cadena de valor
(sector primari, indústria de l’alimentació i
begudes i indústria auxiliar)

57.000
Explotacions agràries

4.253
Empreses

Representa

19 %
VOLUM DE NEGOCI AGROALIMENTARI

658
Empreses vinculades
a la indústria auxiliar*

en relació amb el PIB de Catalunya

PRINCIPAL SECTOR
GENERADOR DE RIQUESA

*Dades del 2019 de l’estudi El sector agroalimentari
a Catalunya, elaborat per ACCIÓ i Prodeca
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CREIXEMENT INTERNACIONAL
Primer territori exportador agroalimentari
de l’Estat espanyol

22 %

del total

2021

12.878 M€
EN PRODUCTES
AGROALIMENTARIS EXPORTATS

16 %

del total de les exportacions catalanes

+ 2.700
EMPRESES EXPORTADORES
REGULARS EN AQUEST ÀMBIT

CLÚSTER LÍDER I HUB DE REFERÈNCIA A EUROPA
Exporta a

190

mercats d’arreu del món, entre els quals hi ha alguns
dels països més exigents pel que fa a la seguretat
alimentària i la traçabilitat.
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VOLUM I VALOR
GRAN FORTALESA EXPORTADORA
en els darrers 2 exercicis

2020

INCREMENT EN LA INTERNACIONALITZACIÓ
DELS SEUS PRODUCTES
Un any en què la resta de sectors econòmics decreixien les
vendes internacionals

EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES
EN ELS ÚLTIMS 10 ANYS

86,39 %
en valor

53,16 %
en volum

GRAN POTENCIAL DE FUTUR
a causa d’una demanda global creixent de productes amb valor afegit

2021

TOTS ELS SECTORS AGROALIMENTARIS
HAN CRESCUT EN VALOR I VOLUM
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PERSPECTIVES DE FUTUR
CONTEXT ASCENDENT
El sector agroalimentari català manté
la tendència de creixement

MAJOR DEMANDA I VALORACIÓ GLOBAL
(augment mundial de la necessitat d’aliments i
begudes i valoració de la qualitat i la seguretat
alimentària).

CATALUNYA
Referent mundial en gastronomia
Capital de la Dieta Mediterrània
Amb una xarxa - ecosistema líder en
know-how i serveis adreçats al sector
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7.2. 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 EN LA LOGÍSTICA

La logística ha tornat a ser un actor decisiu en la
rendibilitat i la competitivitat dels mercats en
l’àmbit global. El desajust entre l’oferta i la demanda iniciada amb la pandèmia ha provocat el desequilibri en la cadena de subministrament global.
Els problemes de subministrament constitueixen el
principal desafiament actual del sector logístic.
Remarcar que les operacions via marítima mouen
més del 80 % de tot el que es consumeix al món.
Segons l’OMC, les companyies navilieres no havien
anticipat la força de la recuperació econòmica post
pandèmia. L’escassetat de contenidors ha encarit
notablement el preu, el temps de trànsit i els endarreriments en l’entrega.
L’auge del comerç electrònic, que va assolir el seu
punt àlgid durant la pandèmia i s’ha quedat com a
hàbit entre els consumidors, ha influït en l’embús
logístic generalitzat.
Quant a logística, cal destacar la integració vertical;
les línies de subministrament són cada vegada més
curtes i eficients (producció-distribució) i els importadors i majoristes s’estan especialitzant en productes o segments de productes concrets (ecològics,
gurmet, premium, begudes) i ofereixen al productor
tota la logística per evitar intermediaris i minimitzar el
temps de trànsit i reduir-ne els costos.

TENDÈNCIES EN LA PRODUCCIÓ

L’activitat empresarial és el principal desafiament
que afecta la producció del planeta en un context amb elevats preus de les matèries primeres,
els costos d’estructura, d’energia i de distribució,
que han fet que agricultors, ramaders i productors
d’aliments i begudes de tot el món es trobin en una
situació molt complexa.
L’aposta per la producció local, sense descuidar
la producció d’aliments per a l’exportació, atès el
seu rol en l’economia local com a font de divises i
ocupació és, sens dubte, una de les respostes més
efectives davant d’aquesta realitat. Els països focalitzen les seves accions a recuperar l’agricultura
local, amb l’objectiu de produir aliments de qualitat
per a tota la població, sense deixar ningú enrere.
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7.2. TENDÈNCIES GLOBALS
TENDÈNCIES EN LA DISTRIBUCIÓ

La distribució d’aliments i begudes està marcada
per la globalització i l’augment d’operadors/detallistes 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 prestatgeries també és un element primordial en la decisió
de compra actual.
És precisament la tecnologia la que ha de marcar
la diferència a tota la cadena de subministrament,
segons apunten els experts. Així, la robotització i
l’automatització són clau per optimitzar els centres logístics i convertir-los en sistemes intel·ligents que puguin trobar, transportar i empaquetar
mercaderies de manera àgil i ràpida. El blockchain
és una de les eines tecnològiques més eficaces,
que permetrà millorar la traçabilitat dels lliuraments,
ja que ofereix més transparència al client final sobre
tota la cadena de subministrament. Així s’aconseguiran, a més, entregues més ràpides; gràcies a la
col·laboració entre productors, transportistes, intermediaris i distribuïdors, que podran tenir totes les
dades emmagatzemades en un sol lloc.

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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7.3. 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.
Disposa de centres de recerca i d’innovació tecnològica especialitzats en el processament d’aliments
i amb una infraestructura científica d’avantguarda.
També és la seu de la major quantitat d’empreses
emergents del sud d’Europa i de molts centres d’R
+ D d’empreses globals.
La digitalització, a mesura que s’accelera i s’estén,
genera altres reptes com el proteccionisme comercial, el nou entorn normatiu necessari, la ciberseguretat
i la manca d’interoperabilitat entre les diferents plataformes comercials, on els proveïdors logístics també
pateixen una enorme pressió per satisfer una demanda cada vegada més gran per part dels clients.
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.

El Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya
(PEAC) 2021-2026, és el resultat de més d’un any
de treball col·laboratiu i intens de tots els agents de
la cadena de valor alimentària, des de la producció
primària fins a les persones consumidores, passant
per les indústries d’elaboració, transformació i distribució, el comerç i la restauració. El procés d’elaboració ha finalitzat al desembre de 2020 i Catalunya ja
disposa d’una estratègia alimentària que començarà
a implementar-se el 2021 i arribarà fins el 2026.
El seu disseny ha estat el resultat de la integració
dels treballs dels diversos grups d’experts i especialistes i d’un procés participatiu obert al sector i a la
ciutadania endegat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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7.4. UN SECTOR DE FUTUR
CREIXEMENT AGROALIMENTARI AL MÓN
Volum: per augment de població

Tot i l’alta incertesa i l’alt grau de desordre en el comerç internacional, el creixement de la demanda
mundial d’aliments i begudes continua en augment
amb un increment del 14 % en l’àmbit global respecte el 2020 (FAO). Catalunya ha exportat aliments
i begudes a més de 190 països durant el 2021, majoritàriament a països de la Unió Europea (53,64 % del
total), amb un increment de l’11,40 % respecte l’any
anterior. Així mateix, les exportacions a països tercers, 46,36 % del total, han augmentat en un 31,25
% amb increments a totes les regions. Destins com
Filipines, Corea del Sud, Japó, Algèria, el Marroc, Mèxic, Xile, Brasil, Estats Units, Aràbia Saudita, Emirats
Àrabs Units i Turquia estan agafant pes en les exportacions agroalimentàries catalanes.

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, la sequera i altres usos del sòl.
Fort focus d’activitat inversora en el sector
agroalimentari

53,64%*

1
20,76%*

UNIî EUROPEA
6.907,45 MÛ
+11,40%**

3,24%*

7

8,02%*

191 MERCATS

*Percentatge sobre total mundial exportat
**2021 vs 2020

ËSIA
2.672,95 MÛ
+7,33%**

3

EXTRACOMUNITARI
1.033,26 MÛ
+10,20%**

AMéRICA DEL NORD
417,29 MÛ
+22,10%**

Catalunya exporta
aliments i begudes a

2

3,39%*

6

AMéRICA LLATINA
435,95 MÛ
+22,21%**

6,10%*

4

ËFRICA
785,07 MÛ
+28,82%

Exportacions

UE

4,12%*

5

0,56%*

ORIENT MITJË
530,20 MÛ
+18,98%**

53,64%

OCEANIA
71,89 MÛ
+6,65%**

46,36%

Pa•sos tercers
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TENIM UNA PROPOSTA DE VALOR CONSISTENT
Alts graus 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
en l’àmbit mundial:
Aplicació de tecnologia: qualitat, conservació i eficiència productiva

Respecte mediambiental i sostenibilitat de la
producció
Salut – benestar
Organolèpsia
El 2021, la taxa de cobertura assoleix un nou rècord històric: 118,88 %, fet que posa de manifest
l’augment sostenible en la creació de valor de les
empreses catalanes del sector.

Exportacions per sectors 2021
1

5

CARN I EMBOTITS
Valor exportacions

% total agroalimentari

4.596,08 M€

35,69%

% de variació

Ràtio (Valor/Volum)

0,17%

2,40

Valor exportacions

Valor exportacions

% total agroalimentari

3.610,50 M€

28,04%

% de variació

Ràtio (Valor/Volum)

18,05%

2,50

6

% total agroalimentari

1.089,22 M€

8,46%

% de variació

Ràtio (Valor/Volum)

11,12%

1,11

Principals mercats de destí

França (22,85%), Itàlia (20,85%),
Alemanya (20,56%)

4

2,71

CEREALS I MOLINERIA
% total agroalimentari

600,55 M€

4,66%

% de variació

Ràtio (Valor/Volum)

19,04%

0,41

França (26,55%), Emirats
Àrabs (15,90%), Itàlia (12,10%)

7

Valor exportacions

18,97%

Principals mercats de destí

França (22,53%), Portugal (10,45%),
Itàlia (9,89%)
FRUITA I HORTA

Ràtio (Valor/Volum)

Valor exportacions

Principals mercats de destí

3

4,81%

% de variació

Estats Units (14,56%), Alemanya
(13,72%), Regne Unit (13,12%)

Xina (33,36%), França (15,91%),
Japó (7,42%)
FINE FOOD - MULTIPRODUCTE

% total agroalimentari

619,99 M€

Principals mercats de destí

Principals mercats de destí

2

VI I CAVA

PEIX I MARISC
Valor exportacions

% total agroalimentari

324,95 M€

2,52%

% de variació

Ràtio (Valor/Volum)

30,12%

7,03

Principals mercats de destí

Itàlia (45,83%), França (18,31%),
Portugal (7,38%)

TOTAL SECTOR AGROALIMENTARI

OLIS VEGETALS
Valor exportacions

% total agroalimentari

1.010,66 M€

7,85%

% de variació

Ràtio (Valor/Volum)

42,42%

1,58

Principals mercats de destí

Marroc (22,06%), Algèria (15,77%),
França (11,82%)

Valor exportacions

Ràtio (Valor/Volum)

12.878,07 M€

1,69

% de variació

12,34%
Principals mercats de destí

França (20,94%), Xina (14,31%),
Itàlia (10,92%)
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Prodeca
C/ Doctor Roux 80
08017 Barcelona
T. (+34) 935 524 820
prodeca@prodeca.cat
www.prodeca.cat

