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EMOCIONS AGRÀRIES

Javier Garat
Secretari general de la Confederació Espanyola de Pesca

SECTOR PESQUER:
MÉS QUE UN SECTOR

En funció del tipus de pesca
(costanera, d’altura i gran
altura), estem sotmesos
a diverses legislacions
espanyoles, europees o
internacionals, o a les que
defineixen les anomenades
organitzacions regionals
de pesca, encarregades de

SETEMBRE

AGENDA

SETEMBRE

Al marge de les grans xifres
econòmiques, el sector
pesquer subministra als
espanyols 10 milions de
racions de peix saludable
al dia. No em vull estendre
sobre quin significat té aquest
fet, des del punt de vista

Pel que fa a les coordenades en
què es desenvolupa la nostra
activitat, les resumiria en dues
de fonamentals: el respecte
de la legislació que la regula i
una contribució permanent a
la sostenibilitat de les espècies
i dels espais en què actuem.
Respecte del primer, som un
dels sectors més regulats del
món.

gestionar diferents pesqueries
en diferents llocs del planeta.
Aquesta realitat ens converteix
en un dels sectors més
internacionals de l’economia
espanyola i ens ha obligat a
desenvolupar, en pocs anys, una
enorme capacitat negociadora
en fòrums, tant nacionals com
internacionals, i en organismes
com el Parlament Europeu,
l’ONU, la FAO, l’OMS o l’OIT.
Pel que fa al segon, la
sostenibilitat, el sector
pesquer és capdavanter en el
desenvolupament i l’aplicació
de tecnologia per assegurar
l’eficiència de la nostra
activitat, i les seves idees i
projectes serveixen fins i tot de
referència per definir regulacions
internacionals sobre aquesta
matèria.
Sens dubte, es tracta d’un
sector atractiu i sobre el qual
convido a aprofundir. Per part
meva, i si hi ha aquest interès,
amb molt de gust exposaré, a
través d’aquestes pàgines, altres
aspectes igual d’interessants
sobre el sector.

OCTUBRE

El sector pesquer espanyol
està format per 8.972 vaixells,
aglutina 157.000 treballadors,
31.473 dels quals són
tripulants, i genera uns
ingressos, en primera venda,
de més de 2.147 milions
d’euros a l’economia nacional,
amb un valor afegit brut d’uns
9.000 milions d’euros.

mèdic, per l’alta qualitat de les
proteïnes que proporciona el
peix a la alimentació. Tampoc
no aprofundiré en el significat
que té, per a la marca Espanya,
el fet que els nostres xefs més
prestigiosos exportin a les
cuines i a l’alta restauració de
tot el món plats elaborats amb
productes que provenen del
sector.

SETEMBRE

Agraeixo l’oportunitat que em
donen aquestes pàgines per
exposar algunes pinzellades
d’un sector, el pesquer,
capdavanter en nombroses
facetes i que reflecteix
fidelment la modernització
i la professionalització que,
afortunadament, han guiat
molts sectors econòmics del
nostre país. Espero que hi
hagi oportunitat d’aprofundir
en moltes altres.

Del 5 al 9

Del 17 al 19

Del 26 al 29

Del 22 al 24

Salamaq

Meat Attraction

Fira de Sant Miquel

Fruit Attraction
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SABIES QUE...

Agricultura prepara una nova normativa
que reguli la seguretat i les emissions de la
maquinària agrícola
Per millorar les condicions de seguretat dels pagesos i complir els compromisos ambientals
El Ministeri d’Agricultura prepara una nova
normativa per a la caracterització agronòmica de les
maquinàries agrícoles pel que fa a les prestacions,
seguretat en el treball i protecció del medi ambient.
També regularà les condicions bàsiques per
inscriure la maquinària en els registres oficials de
les comunitats autònomes, amb l’objectiu d’eliminar
els equips en desús i els que tinguin deficiències de
seguretat i no en permetin un ús sostenible.
Principalment, el MAPA vol establir nous requisits que
hauran de complir les màquines usades d’importació
(antiguitat, emissions, estructura de protecció
contra bolcades en tractors agrícoles i forestals) per
millorar les condicions de seguretat dels pagesos i
complir amb els compromisos ambientals adquirits
per Espanya per als anys vinents.
Un problema important que es planteja minimitzar
aquesta nova normativa (un reial decret que
modificarà el 1310/2009) és l’alt grau d’accidents al
camp per ús de maquinària agrícola. I és que molts
d’aquests sinistres no queden registrats oficialment,
perquè no es consideren laborals o per altres motius,
però el nombre de persones mortes per aquestes

causes a tot l’Estat ronda les 80 cada any; les
bolcades de tractor en són la causa més freqüent.
El MAPA destaca l’elevat nombre de maquinària
de segona mà que s’importa actualment i s’inscriu
en els registres oficials del ROMA, “incrementant
l’obsolescència, la deficient seguretat per als
operaris i les emissions contaminants a l’atmosfera”.

ÈXIT DEL PLA RENOVE
En menys d’un mes es va exhaurir el pressupost assignat per a enguany
pel Govern d’Espanya al Pla Renove de maquinària —obert de nou a
tractors i a la resta de màquines i equips agraris— per un total de 5
milions d’euros. La convocatòria d’aquest ajut, que s’acaba el 15 de
setembre vinent, ha entrat així en la reserva provisional, la qual cosa vol
dir que es poden continuar presentant sol·licituds, tot i que entraran
a formar part d’una llista d’espera i s’atendran per rigorós ordre de
presentació si es produeixen anul·lacions en reserves anteriors que
alliberin pressupost. Les organitzacions agràries han sol·licitat al MAPA
que estudiï la possibilitat d’ampliar la partida pressupostària davant de
l’extraordinària demanda d’enguany.
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La indústria de
l’alimentació i
begudes s’acosta
als 120.000 M€ de
facturació

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES EXPORTACIONS
DE LA INDÚSTRIA D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES DE
LA UE-28

La facturació de la indústria de l’alimentació i
begudes va assolir l’any passat un valor de 116.890
M€ i, per cinquè any consecutiu, el sector va registrar
un creixement positiu en la producció real. L’activitat
d’aquesta indústria suposa el 3 % del PIB nacional i el
16 % del conjunt de la indústria espanyola.
Segons l’informe econòmic anual corresponent
a l’exercici del 2018 que va presentar fa poc la
Federació Espanyola d’Indústries d’Alimentació i
Begudes (FIAB), aquesta indústria ha millorat la seva
capacitat de donar feina i ha registrat un augment del
3 % en el nombre d’afiliats a la Seguretat Social, que
s’ha situat en 426.300.

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE LES IMPORTACIONS
DE LA INDÚSTRIA D’ALIMENTACIÓ I BEGUDES DE
LA UE-28

Pel que fa al consum, la despesa en alimentació va
tornar a superar els 100.000 M€ el 2018, un 65,8 %
dels quals correspon al consum dins de la llar i el 34,2
% a la participació d’hostaleria i restauració.
D’altra banda, les exportacions del sector han totalitzat
30.470 M€, tot i que s’han vist afectades per la
inestabilitat dels mercats. Segons la FIAB, l’alentiment
dels mercats europeus i les mesures proteccionistes
derivades de la guerra comercial entre els Estats
Units i la Xina es reflecteixen en el comportament
de les exportacions extracomunitàries, sense oblidar
l’efecte que hi té el Brexit.
Dos terços del total de les exportacions es destinen a
la Unió Europea, que es manté com el nostre primer
soci comercial, encapçalat per França (4.783 M€)
i seguit d’Itàlia (3.642 M€), Portugal (3.413 M€), el
Regne Unit (2.037 M€) i Alemanya (1.857 M€). Fora
de la UE, els Estats Units destaquen com a primera
destinació extracomunitària, amb un valor de 1.728
milions d’euros. Els segueix la Xina amb més de 1.067
M€, els Països Baixos (905 M€), el Japó (848 M€) i
Bèlgica (654 M€).

EL NOMBRE
D’EMPRESES DE
LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA VA
CRÉIXER L’ANY PASSAT
EN 2.324 (+ 8 %) FINS A
SITUAR-SE EN
31.324 EMPRESES
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SABIES QUE...

Un
94 %

de la superfície
de regadiu en
olivera i vinya
fa servir el
sistema de reg
localitzat o
gota a gota

Més de la meitat del reg a Espanya ja és localitzat o
gota a gota
La mitjana de superfície de regadiu sobre la del conreu total del país és del 22,2 %
A 3.774.286 hectàrees puja ja a Espanya la superfície
regada, un 1,9 % i 40.591 ha més que l’any anterior,
segons l’enquesta del Ministeri d’Agricultura sobre
superfícies i rendiments de conreu del 2018, que
destaca que el reg localitzat o gota a gota ja representa
més de la meitat de tota la superfície de regadiu del
país.

més superfície de conreu regada van ser Andalusia,
amb una mica més d’1,1 Mha; Castella-la Manxa, amb
553.969 ha; Castella i Lleó, amb 448.680 ha, i Aragó,
amb 408.996 ha. I per grups de conreus, els cereals
apareixen en primer lloc per superfície regada, amb
889.411 ha, seguits de l’oliverar, amb 818.505 ha i la
vinya, amb 389.553 ha.

No obstant això, aquest increment de la superfície
regada no ha suposat una alça de l’ús d’aigua, que
ha disminuït un 15 % en l’última dècada, segons
la Federació de Regants (Fenacore), gràcies a la
modernització i millora de les tècniques i dels equips
de regadiu.

La mitjana de superfície de reg sobre el conreu total
és del 22,2 %, amb més de 3,77 Mha sobre més de
17 Mha conreades a Espanya, incloses 141.734 ha de
terres en guaret.

El sistema de regadiu per reg localitzat o gota a
gota s’ha incrementat un 16 % (440.482 ha) els deu
últims anys, i un 3,7 % (70.633 ha) el 2018, davant la
davallada de la resta dels sistemes de regatge.
Així, el reg per gravetat o a manta, que encara
representa el 24 % del total, va baixar un 2 % i en
18.510 ha el 2018, i el d’aspersió, un 1,8 %, i s’ha reduït
en 10.183 ha respecte de l’any anterior. D’altra banda,
el sistema de reg automotriu va baixar un lleu 0,4 %,
i en 1.186 ha. Les quatre comunitats autònomes amb

TIPUS DE REGADIU A ESPANYA. ANY 2018
TIPUS		

SUPERFÍCIE (HA)		

% S/TOTAL

Gravetat		

908.075		

24,06 %

Aspersió

560.177		

14,84 %

Automotriu

317.509		

8,41 %

Localitzat

1.988.525		

52,69 %

Total		

3.774.286		

100 %
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Premi Càtedra AgroBank a una tesi sobre l’ús
eficient de l’aigua en l’agricultura
Centrada en la gestió de les comunitats de regants a través de solucions basades en les
noves tecnologies
L’investigador cordovès Rafael
González Perea, doctor per la
Universitat de Còrdova
(UCO), és el nou guanyador
de la tercera edició del Premi
Càtedra AgroBank Qualitat i
Innovació de la Universitat de
Lleida (UdL), dotat amb
3.000 euros. El jurat va triar la
seva tesi, titulada Optimització
de la gestió de xarxes de reg
a pressió a diferents escales
mitjançant intel·ligència artificial,
d’entre un total de 32 estudis
provinents de 17 universitats de
tot el territori espanyol.
El seu treball planteja
solucions basades en les
noves tecnologies —big data i
intel·ligència artificial (IA)— per
integrar-les en la gestió de les
comunitats de regants, i els seus
resultats mostren que es pot
aconseguir un estalvi potencial
d’energia d’entre un 20 i un 27 %
quan s’apliquen tècniques
avançades de sectorització i
de control de punts crítics a la
xarxa de distribució d’aigua.

Rafael González Perea

va obtenir el 2016 el premi
extraordinari al millor
enginyer agrònom de
l’Estat.

A Espanya, on el 73 % de l’aigua
dolça es dedica a l’agricultura de
regadiu, els últims 15 anys s’han
implantat plans d’actuació per
reduir-ne l’ús, però això incrementa
exponencialment la demanda
d’energia i els costos de l’aigua. En
aquest context, “la gestió eficient
dels recursos hídrics és cada vegada
més important, i són necessaris
nous punts de vista que permetin
gestionar conjuntament l’aigua
i l’energia d’una manera encara
més eficient”, subratlla Antonio
J. Ramos, director de la Càtedra
AgroBank.

La predicció de la demanda de reg
amb dies d’antelació i amb alta
precisió que gràcies a les noves
tecnologies proporciona aquesta
tesi, facilita la contractació
en temps real de l’energia, la
gestió òptima de les estacions
de bombeig, l’organització del
personal de la comunitat de
regants, la compra de materials,
la prevenció d’avaries, etc., per
minimitzar costos i maximitzar el
benefici obtingut pels pagesos, a
més dels avantatges per al medi
ambient.

Els models que s’hi
desenvolupen permeten predir
tant el consum diari d’aigua
d’una comunitat de regants
(amb un error inferior al 12 %)
com reproduir a curt termini el
comportament de cada pagès
en la programació del reg (quan
i quant cal regar), i encertar en
els regs que es produeixen, amb
un error inferior al 10 %, si es
determina la quantitat d’aigua
aplicada per reg.
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AGROECONOMIA

La reforma de la PAC, en espera de la nova
legislatura comunitària
La Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu anterior va deixar aprovada la
seva posició sobre els tres eixos principals
La Comissió d’Agricultura del Parlament Europeu
(comAGRI) va aconseguir aprovar contra rellotge el
mes d’abril passat la seva posició sobre els tres eixos
principals sobre els quals pivotarà la política agrícola
comunitària (PAC) en el nou període 2020-2027: la
futura OCM Única, el projecte d’informe sobre els
plans estratègics nacionals i el relatiu al reglament
horitzontal, on es recullen les seves propostes
normatives.
No obstant això, i malgrat aquest esforç
per part dels aleshores membres de
la Comissió d’Agricultura, serà el
Parlament Europeu sorgit de
les eleccions del 26 de
maig passat el que
reprendrà
aquests

projectes
aprovats,
i els adoptarà o
no, atès que els nous
eurodiputats electes podran
decidir tornar a discutir part de les
mesures ratificades per la comAGRI, abans
de presentar altres propostes al nou Ple de
l’Eurocambra.
En aquesta situació, i avançant-se al retard que
previsiblement acumularan les negociacions
sobre la nova PAC al nou Parlament Europeu, i
posteriorment al Consell, els eurodiputats sortints
van sol·licitar que s’ajornessin un any, fins al 2022,
els plans estratègics nacionals que hauran de posar
en marxa els Estats membres.

OCM Única en la nova PAC
Sobre aquest aspecte, la Comissió d’Agricultura del
Parlament Europeu va aprovar:
- Estendre l’actual esquema de gestió de l’oferta i la
reducció dels volums a tots els sectors productius
agraris, a més del lacti, que ja el té.

- Garantir que les autoritats nacionals abordin l’ús
il·legal de les denominacions d’origen, indicacions
geogràfiques protegides i especialitats tradicionals, i
que s’allargui el pla d’autoritzacions administratives
de plantació de vinya fins a l’any 2050.

- Crear un observatori únic de la UE dels mercats
agraris, que se centraria en una àmplia gamma de
sectors, inclosos els cereals, sucre, oli d’oliva, fruita
i hortalisses, vi, llet i carn.
- No aplicar les normes de Competència als acords
verticals i a les pràctiques concertades que estiguin
adreçades a aconseguir normes més estrictes de
tipus mediambiental, de salut i benestar animal
prescrites per la UE o les lleis nacionals dels Estats
membres.
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Reglament
horitzontal
La tercera i última proposta
aprovada per la comAGRI al límit
de la legislatura passada es refereix
al reglament horitzontal de la PAC,
que controlarà el finançament, la
gestió i supervisió de la seva futura
normativa.
Entre els aspectes aprovats en
aquest tema destaquen:

Plans estratègics nacionals
En concret, les propostes de la comAGRI relatives als plans estratègics
nacionals de la pròxima PAC les va defensar l’eurodiputada
espanyola Esther Herranz, qui va aconseguir l’aprovació perquè:
- Almenys el 60 % dels fons d’ajuts directes de la PAC, en mans
dels Estats membres, es faci servir per garantir una renda bàsica als
pagesos europeus. Aquest percentatge inclouria els imports que es
distribuirien entre les explotacions mitjanes i petites, procedents
de les explotacions de més dimensió. Un altre 20 % dels ajuts s’ha
de destinar a posar en marxa “ecoesquemes”, que seran voluntaris
per al pagès i inclouran mesures de benestar animal.
- S’estableixi un llindar màxim d’ajuts per explotació de 100.000
euros, però permetent als pagesos deduir-se el 50 % dels salaris
relacionats amb l’activitat agrària, impostos i contribució social
inclosos.
- El 5 % del sobre nacional de pagaments directes s’hagi d’assignar als
pagaments redistributius complementaris amb destinació als petits
i mitjans agricultors i, almenys, el 2 % dels pressupostos nacionals
de pagaments directes es destinin a joves pagesos, mitjançant un
complement de pagament directe per hectàrea durant els 7 anys
posteriors a la sol·licitud.
- Es preservin els ajuts destinats a les pastures permanents
mediterrànies de gran valor mediambiental, com les deveses, i
es plantegi un increment dels subsidis a les organitzacions de
productors que es comprometin a fer un esforç de concentració
més gran de pagesos, com és el cas del sector hortofructícola.

- Que la reserva de crisi agrícola
(que es proposa dotar amb
400 milions d’euros) es financi
de manera complementària al
pressupost dels pagaments directes
de la PAC i al finançament de les
mesures de desenvolupament rural.
- Si els beneficiaris incompleixen les
regles de condicionalitat amb què
es se doti la nova PAC, haurien de
ser penalitzats amb una retallada del
10 % dels seus drets de pagament.
Si aquest incompliment és, a més,
intencionat, els beneficiaris podrien
arribar a perdre el 15 % de l’import
per cobrar dels pagaments directes.
- Passar d’un sistema basat en
supervisar que els beneficiaris
compleixin les regles a un
altre d’enfocat a controlar que
s’aconsegueixin resultats d’acord
amb els objectius que es marcaran
en els plans estratègics nacionals.
- Els Estats membres hauran
d’informar dels seus resultats a
la CE una vegada cada dos anys
i no cada any com en principi
proposava la CE, a fi d’evitar un
excés de burocràcia tant per a
les administracions com per als
mateixos pagesos.
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“La nostra activitat ramadera
és la primera conservadora
del medi ambient i fixadora de
població al medi rural”

Javier López,
director de
Provacuno
Javier López es el
director de l’Organització
Interprofessional
Alimentària de la Carn
de Vacum, Provacuno.
Va començar la seva
trajectòria en aquest
sector el 1998, quan va
ser nomenat director
tècnic de l’organització
de productors Asovac,
entitat que es va
fusionar posteriorment
amb Aprovac per formar
Asoprovac, de la qual
va ser gerent fins al
2016.

Quin balanç fa de la interprofessional Provacuno en aquests tres anys
de funcionament?
El funcionament efectiu de la interprofessional comença a finals del
2016, després de posar en marxa el juliol d’aquell any la primera
extensió de norma de Provacuno, que la dota de prou mitjans econòmics
per fer les seves activitats. Ara ja estem aplicant la segona extensió de
norma, que arribarà fins al desembre del 2021.
El balanç és positiu, ja que estem començant a veure el potencial
que té la interprofessional. On s’ha desenvolupat més és en l’àrea
internacional, per mostrar en mercats d’arreu del món com és i com es
produeix la nostra carn de vacum. Una feina complexa, llarga i difícil,
atès que les nostres exportacions càrnies van estar tancades a causa
de l’encefalopatia espongiforme bovina (EEB) durant molt de temps, i
és el 2016, amb el reconeixement d’Espanya per part de l’Organització
Mundial de Sanitat Animal (OIE) com a país de risc insignificant d’EEB,
quan es reactiven totes les negociacions per introduir-se en els mercats
de tercers països. Avui anem pas a pas en les negociacions i en aquesta
progressiva obertura.
Provacuno promociona la nostra carn en diferents fires internacionals i
dona suport a l’Administració en tot el que necessita, des de la gestió de
qüestionaris fins a la visita d’inspectors i, en general, tota la posada en
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marxa de la dinàmica que necessita
per obrir mercats. En aquest sentit,
anem mà a mà amb els Ministeris
d’Agricultura, Sanitat i Comerç,
donant suport a la gran feina
que fan els funcionaris d’aquests
departaments. És una relació
estreta i coordinada, i a Provacuno
fem les gestions necessàries,
tant en origen com en destinació,
perquè els processos d’obertura i
comercialització, un cop obert el
mercat, no s’aturin.
Per això és vital que els
importadors coneguin les
qualitats de les nostres carns
de vacum i és molt important el
paper de les missions inverses
que periòdicament duem a
terme amb aquests importadors,
periodistes, xefs... El setembre
tindrem quatre missions inverses
de diferents parts del món, que
són bàsiques per mostrar in situ les
excel·lències del nostre producte i
la nostra forma de treballar, tant la
producció com la indústria.
A més, i orientada al mercat
intern, estem posant en marxa
una campanya, “Fans del vacum”,
enfocada al consumidor i que posa
en valor aspectes fonamentals
del nostre sector i producte,
la carn de vacum, com són els
relacionats amb la salut, l’esport,
la sostenibilitat, la importància
de la nostra activitat per al medi
ambient i, naturalment, el plaer de
menjar una bona carn.
I com jutja la resposta del
sector del vacum o de la carn
al desenvolupament de la
interprofessional?
Penso que tots els sectors són
plenament conscients que les
interprofessionals són les úniques
eines que tenen avui dia per
millorar la comercialització i
visibilitzar la seva realitat de cara al
consumidor.

El vacum de carn és un
dels sectors ramaders més
importants, amb un valor de
producció anual de més de
3.300 M€
Pel que fa al vacum de carn,
si per acceptació entenem
l’aportació econòmica del
sector a la interprofessional, és
absolutament majoritària. Més
del 90 % del sector dona suport a
l’extensió de norma pràcticament
des del començament, i en breu
serà tot el sector.
Un exemple de l’acció de
Provacuno es reflecteix en els
programes de la Unió Europea
per promocionar els productes
agroalimentaris; els diversos
sectors n’han de finançar una
part (entre el 20 i el 30 % del
total), i abans de l’extensió de
norma no podíem accedir-hi
perquè no teníem prou fons.
Avui Provacuno té en marxa un
programa europeu de promoció
de carn en tercers països de tres
anys de durada, amb accions a
Hong Kong, Vietnam, els Emirats
Àrabs Units i l’Aràbia Saudita.
Amb 150.000 euros que aporta
el nostre sector disposem de
750.000 euros anuals per a
aquesta promoció.

UN CAFÈ AMB

Soc una mica escèptic quan es
parla de xifres espectaculars de
caiguda del consum. El consum
de carn de vacum a les cases
actualment s’ha estabilitzat o
presenta una corba lleugerament
descendent, però no en la
restauració, on la demanda dels
nostres productes no para de
créixer, perquè el final de la crisi
ha propiciat que la gent torni a
consumir fora de casa, i en el cas
de la carn, la de vacum és de les
més apreciades.

“Pel que fa a la situació
del consum de carn
de vacum a les cases,
haurem de treballar molt
en l’aplicació d’aquesta
segona extensió de
norma, i forçar les
actuacions en el mercat
intern”

Crec que el gran avantatge d’una
interprofessional és que tots
els que formen el sector fan
les aportacions per a benefici
de totes les baules. Una de les
principals raons de l’existència
de la interprofessional és que
fomenta en el mercat interior el
consum de la carn de vacum.

Ara mateix estem immersos en
una modesta campanya amb
fons propis, que tindrà la màxima
visibilitat els últims quatre mesos
de l’any, i hem presentat una altra
campanya per al mercat intern
europeu que es resoldrà també
durant el setembre o l’octubre
per accedir a fons comunitaris
que ens permetin accions per
visibilitzar millor la carn de vacum
a Espanya i a Europa.

A la vista de les últimes dades,
no creu que aquesta batalla
s’està perdent?

Preocupa el desconeixent del
jove consumidor i el seu creixent
rebuig al consum de tota mena
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El sector del vacum de carn
dona feina directa a més de
130.000 persones a Espanya
de carn. Què es podria fer en aquest sentit per trencar aquesta
inèrcia i força amb què irromp la filosofia vegana?
Aquesta campanya que he esmentat amb fons propis de
Provacuno va adreçada al jove consumidor i a les dones, com
a grans prescriptores i compradores que són de la carn de
vacum. En aquesta campanya intentarem transmetre el plaer
que suposa consumir carn de vacum, associant-la a una situació
de gaudi, i la necessitat de consumir-ne per les qualitats
nutritives que té, que són elements insubstituïbles en una
dieta equilibrada. Estem vivint un atac permanent al que és
el consum de tota mena de carn, però els detractors ometen
que cal prendre pastilles per contrarestar les deficiències
nutricionals que suposa el fet de no consumir-ne.
Actualment assistim a massives inversions en la carn de
laboratori, el finançament de la qual és una qüestió que se
m’escapa, però que em fa pensar que res no és casual. Hi ha
un moviment orquestrat per organitzacions que tenen fons,
sembla que il·limitats, per promoure el no consum de carn i que
estan enviant un missatge preocupant a les noves generacions,
quan caldria propiciar una alimentació variada i equilibrada.
Jo demanaria responsabilitat en els missatges que s’estan
enviant i el que crec que ha de fer el sector de vacum de carn
per contrarestar-los és mostrar la nostra realitat,
com treballem. Estem immersos en el model europeu de
producció, que és el més estricte del món en temes com la
utilització d’antibiòtics, la prohibició absoluta dels promotors
del creixement, les hormones, etc., que evidentment ens
condiciona, i el nostre problema és que no hem sabut explicarho al consumidor. També, per exemple, tenim la normativa de
benestar animal més exigent del món i tampoc no ho hem sabut
vendre.
Una altra cara de la interprofessional és la promoció a l’exterior
de la nostra carn. Quins mercats ha obert Provacuno i quins se
li resisteixen?
Repassant les zones del món on arribem, al marge de la Unió
Europea, que considerem com a mercat intern, al nord d’Àfrica
(des del Marroc fins a Turquia) treballem molt amb l’animal
viu, en bona part condicionats per l’absència d’una logística de

fred correcta en aquests països i que
ha promogut aquesta mena de comerç.
D’altra banda, en el cas de la carn,
Algèria és, en volum (tones), el principal
país no comunitari destinatari de la
nostra carn de vacum.

“Egipte és dels pocs
països que ens queden per
obrir mercat en productes
carnis”
També a l’Orient Mitjà, els Emirats Àrabs
i l’Aràbia Saudita són potencials grans
compradors de la nostra carn i per això
hi estem treballant.
Però sens dubte, el nostre actual repte
és Àsia, on estem centrant esforços
en diferents mercats: Vietnam (obert
l’any passat), Hong Kong i Indonesia
(amb quantitats creixents de compres
any rere any); i amb dos països en
diferents fases de negociació: Singapur
i el Japó. En el cas de Singapur, acabem
de rebre la comunicació que el mercat
està obert i només queda el procés
d’autorització de plantes, després de la
corresponent visita d’inspecció per part
de l’Administració d’aquest país.
Amb el Japó, després de diversos anys
enviant la informació que ens han
requerit, ja hem cobert tots els passos
i només estem pendents de les dates
de visita dels inspectors a les nostres
indústries interessades en l’homologació
de plantes. Aquest mercat és exigent,
però molt interessant pel valor que
donen a la carn de vacum i pel tipus de
talls i peces que consumeixen.
Sobre la situació comercial amb la Xina,
fa un any que es va produir en aquest
país un canvi en els departaments
d’inspecció i duanes que novament han
endarrerit les negociacions. Mitja Europa
està esperant que s’obri aquest mercat,
però les autoritats xineses van país per
país i expedient per expedient.
Nosaltres hem de ser allà i continuar
treballant, visitar-los per entendre’ls i
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patrimoni natural. Per això, per prevenir-ho
Provacuno aposta per la tasca dels ramaders, de
la ramaderia bovina i les “vaques bomber”, que
suposen una solució per mantenir les muntanyes
netes i lliures de material inflamable, cosa que
converteix el ramat en un aliat indiscutible per
evitar aquestes catàstrofes.

tenir clar que els terminis i la mentalitat comercial
no són els mateixos que els nostres. Sens dubte,
l’obertura del mercat xinès, quan es produeixi, serà,
de la mateixa manera que per a altres carns, una
possibilitat excel·lent per diversificar la sortida de
producte, i segurament provocarà acords comercials
de les indústries espanyoles per abastir l’enorme
demanda d’aquest país.
Altres mercats que també estem treballant per
introduir-nos-hi són els de Corea del Sud i les
Filipines; en aquest últim ja tenim l’expedient en
destinació i en espera de ser estudiat i valorat per les
autoritats del país.
A aquest respecte, m’agradaria destacar la impagable
tasca que fan les oficines comercials de les nostres
ambaixades. Crec que tenim funcionaris molt bons
en els diferents països, i que, de vegades, estan
infrautilitzats. Les nostres empreses es podrien
interrelacionar molt més amb aquestes oficines
comercials i treure’n més profit.
El 5 de juny passat, i amb motiu del Dia Mundial del
Medi Ambient, Provacuno va posar en valor el paper
fonamental dels ramaders i de les “vaques bomber”.
Creu que aquesta mena de missatges han fet forat
en el ciutadà, que continua pensant que la producció
càrnia “contamina” molt?
Aquest és un altre dels atacs absolutament falsos que
es fan a la nostra producció. Pensar que les vaques
contaminen igual que el transport és el típic cas d’una
mentida que a força de repetir-la es fa dogma.

CaixaBank i Provacuno han renovat fa poc
l’acord per impulsar la competitivitat del
sector del vacum de carn, a través de la
seva línia de negoci AgroBank.
Què suposa per a la interprofessional?
Aquest és un conveni que ens impulsa a
buscar diferents accions per al conjunt del
sector de vacum de carn. Provacuno ofereix
un marc general d’interlocució i detecció de
les necessitats de les diferents branques de la
cadena del sector i ens motiva a treballar amb
AgroBank en el disseny d’alternatives financeres
o productes que siguin interessants per al
conjunt.
A més, la important presència de CaixaBank en
els mercats exteriors que hem anat comentant
en aquesta entrevista fan que sigui un partner
idoni per desenvolupar negocis i suport a les
empreses espanyoles que afronten el procés
d’internacionalització.
En definitiva, volem lligar tant com puguem
l’activitat de Provacuno a CaixaBank, una
entitat financera que s’ha caracteritzat des de
sempre pel seu suport al sector agrari, i més en
les èpoques de crisi.

L’activitat ramadera és la primera conservadora del
medi ambient i fixadora de persones en el medi rural.
Els incendis forestals són una de les amenaces més
greus que afronta Espanya per conservar el seu
13 I Núm. 40 · 2019

LC489_19 - 040 AGROBANK junio_CAT.indd 13

28/6/19 16:07

LC489_19 - 040 AGROBANK junio_CAT

LC

AGROQUALITAT

Melons i síndries, patrimoni fructícola de l’estiu
¿Qui no relaciona l’estiu amb el consum de dues
fruites tan emblemàtiques com el meló i la síndria?
“En temps de melons, ni missa llarga ni sermons”
avisava una dita que avui ja no es diu gaire, relacionantne el consum amb la mandra que de vegades genera la
xafogor de l’estiu en moltes zones d’Espanya.

enfocaments (més tradicionals, més innovadors)
per oferir melons de més qualitat tenen un objectiu
comú: evitar aquesta negativa sensació que de
vegades tenen els consumidors quan obren un meló i
es troben amb un producte sense gust, sense dolçor i,
de vegades, sense maduració.

La importància agronòmica que té per al país la
reflecteix la dada que l’any passat es van conrear,
segons les últimes xifres facilitades pel Ministeri
d’Agricultura, 19.193 hectàrees d’aquesta fruita, tot
i que la superfície ha baixat any rere any des de les
28.561 ha que es van comptabilitzar el 2012. Pel que
fa a la producció, l’any passat va pujar a 683.391 tones,
amb una mitjana els últims cinc anys de 758.134 t, i
les exportacions van copar gairebé el 60 %: 405.303 t.

A Espanya es cullen melons des de mitjan abril fins
al novembre en diverses zones productores. Almeria
s’ha especialitzat en assortir, d’abril a juny, el
nord d’Europa amb varietats primerenques i
extraprimerenques conreades en hivernacle. La
segueix Múrcia, que cull de juny a agost, i abans
d’acabar la campanya comença la collita a Ciudad
Real, la província que té més producció de meló,
especialitzada en la varietat de pell de granota, que
es cull de juliol a octubre.

Entre les nombroses varietats conreades (rochet,
charentais, tendral, groc, gàl·lia…) n’hi ha una que
triomfa en termes d’èxit comercial per al consumidor
local: el meló de pell de granota, que té com a zones de
conreu principals comarques com ara Torre Pacheco
a Múrcia o la província de Ciudad Real (Castella-la
Manxa).
No obstant això, a Espanya hi ha institucions molt
actives a l’hora de crear un banc de dades històric
sobre llavors de meló, com l’IMIDRA a la Comunitat de
Madrid, i empreses que investiguen contínuament per
crear varietats més evolucionades i rendibles.
Tots els esforços que s’estan fent des de diversos

La tria del meló com a fruita de consum diari durant la
temporada té una important justificació: les qualitats
nutritives.

De meló, n’hi ha dues
indicacions geogràfiques
protegides (IGP): meló de la
Manxa i de Torre Pacheco, que
empara els melons de qualitat
criats en aquestes terres.
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Segons la Fundació Espanyola de la Nutrició,
el meló ofereix cinc beneficis molt atractius
per als consumidors preocupats pel
benestar: el caràcter diürètic permet ajudar
a eliminar líquids, conté una important dosi
de minerals, ofereix una aportació extra de
provitamina A que protegeix l’organisme
contra les cataractes i les malalties
cardiovasculars i, finalment, però no menys
important, és una fruita amb gran quantitat
d’aigua, baixa en sucre i amb una aportació
calòrica mínima.

Com es pot triar un bon meló?
1. Agafeu el

meló amb les
mans i doneuli copets en
un lateral per
comprovar-ne
la fermesa.

2. Observeu les

ratlles presents a
la pell del meló:
si tenen entre 1 i
3 mil·límetres de
gruix segurament
el meló és de
bona qualitat.

3. Toqueu una

de les puntes
del meló i mireu
de prémer-la: si
el meló és una
mica tou vol
dir que és molt
dolç.

4. Si quan

l’obriu mostra
un color
massa verd
vol dir que
no és prou
madur.

5. Sacsegeu

una mica
el meló per
notar-ne la
consistència:
serà un bon
senyal.

6. Oloreu una

de les puntes del
meló; si desprèn
una olor fresca,
hi ha moltes
possibilitats que
sigui molt bo.

Síndria: mossades d’hidratació
Però si hi ha cap altra fruita que aconsegueixi fer ombra al meló
durant la temporada estival, és la síndria, gran en mida i en poder
refrescant, i formada en un 99 % per aigua. És a dir, mossades
d’hidratació.
Fa quatre mil anys ja es conreava la síndria a la vall del Nil, i es
calcula que al voltant de mil anys enrere es va conèixer a Àsia,
mentre que a Europa se’n documenta la presència des de fa set
segles.
L’evolució del conreu de la síndria a Espanya ha passat de les
18.942 hectàrees que hi havia el 2012 a les 20.102 ha que
estima el MAPA que es van registrar durant la campanya passada.
La producció del 2018 es va situar en 1.077.433 tones i les
exportacions, en 861.953 t, ni més ni menys que un 80 % de la
producció de l’any.
Es té constància de més de cinquanta varietats de síndria per al
consum, que es classifiquen en funció de la forma dels fruits, el
color de la polpa, el de la pell, el pes, el període de maduració,

etc. Les síndries conreades a l’aire lliure
floreixen entre finals de primavera i
principis de l’estiu, per la qual cosa els fruits
estan en el punt òptim de saó al llarg de
tot l’estiu i començaments de la tardor. No
obstant això, la síndria també es conrea en
hivernacle, així que és fàcil disposar-ne al
llarg de tot l’any.
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L’empresa portuguesa Seacliq guanya el Premi
EmprenedorXXI Agro Tech de CaixaBank
Seacliq ha estat l’empresa guanyadora en la
modalitat Agro Tech de l’última edició dels Premis
EmprenedorXXI, impulsats per CaixaBank, a través
de DayOne, la divisió especialitzada per a empreses
de tecnologia i innovació i els seus inversors.

podran beneficiar d’un programa d’acompanyament a
Silicon Valley, organitzat per ESADE, en col·laboració
amb la Singularity University, o un curs internacional
de creixement empresarial, Ignite Fast Track, de la
Universitat de Cambridge (Regne Unit).

Els guardons es van lliurar el 14 de maig passat a
Madrid durant la jornada d’innovació, tecnologia
i emprenedoria DayOne Innovation Summit, un
nou programa creat per CaixaBank DayOne, que
ha reunit els principals players de l’ecosistema
emprenedor, tecnològic i inversor en diverses
sessions arreu d’Espanya. A l’acte hi van assistir
Juan Antonio Alcaraz, director general de
CaixaBank; Antoni Vila, president de MicroBank,
i Raúl Blanco, secretari general d’Indústria i de la
Pime.

En aquesta edició, s’han definit sis sectors vinculats
a les noves tendències en innovació i a les àrees de
negoci de CaixaBank: Agro Tech, Health Tech, Commerce
Tech, Fin&Insur Tech, Tourism Tech i Impact Tech.
Aquests guardons permeten acostar les empreses
tecnològiques a les diferents àrees de negoci de
l’entitat.

Els premiats en cada sector han aconseguit 25.000
euros, i juntament amb els dos finalistes de cada
categoria, tindran accés a formació internacional i es

En l’àmbit d’Agro Tech, lligat a la seva àrea de negoci
AgroBank, l’empresa guanyadora va resultar ser
la companyia portuguesa Seacliq amb una nova
plataforma electrònica per a la primera venda de
peix basada en tecnologia blockchain, i han resultat
finalistes l’empresa catalana Faromatics i l’asturiana
SVMAC.

Què suposa per a Seacliq haver aconseguit ser
finalista en aquest premi?
Per a nosaltres es tracta d’un reconeixement molt
important que ens dona una gran visibilitat en l’àmbit ibèric
i ens ofereix tres vessants de suport:
- L’ajut financer de 25.000 euros del premi és important
per a qualsevol start-up, perquè els desafiaments
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Pedro Araújo Manuel. CEO de Seacliq
En què consisteix el producte premiat Lota Digital (Lonja Digital), i amb quins
objectius es va crear?

Lota Digital és el primer e-marketplace que té per objectiu connectar directament
els vaixells de pesca artesanal amb tots els potencials compradors, i obrir el
mercat de primera venda a un univers d’empreses compradores molt més gran
on, a través d’una plataforma on-line, tot el peix fresc es pot vendre de manera
legal, directament des del vaixell i durant el viatge, en un procés 100 % digital
amb tecnologia blockchain.
“Lota Digital és el futur”, com diuen els nostres pescadors, i s’ha desenvolupat per
donar-los un nou incentiu. Les noves generacions de pescadors i armadors tenen
més formació que els seus avantpassats, i ja estan tots connectats digitalment.
Amb Lota Digital poden tenir més visibilitat i una nova manera d’arribar al client
final del canal Horeca i el retail especialitzat, sense intermediaris.

FINALISTES
Faromatics és una empresa
catalana que treballa en el
sector de la ramaderia de
precisió. El seu producte
ChickenBoy és el primer
robot que fa servir sensors,
intel·ligència artificial i big
data per controlar el benestar
de l’aviram i ajudar els avicultors a augmentar
la productivitat de les granges. Penjat al sostre i
desplaçant-se sobre un sistema de raïls, ChickenBoy
pot detectar baixes en les aus, analitzar les femtes
per senyals de problemes de salut intestinal, observar
el funcionament correcte dels abeuradors i detectar
taques d’aigua als jaços. Durant les hores de foscor
pot mesurar paràmetres com la temperatura, humitat,
velocitat de l’aire i CO2.

SVMAC és una empresa
de base tecnològica, amb
seu social a Astúries, que
desenvolupa les seves
activitats en el sector de
l’agricultura de precisió.
Dissenya
i
fabrica
una
nova generació de maquinària
—robusta, fiable i de baix cost— orientada a gestionar
integralment el conreu i a fer operacions repetitives en
grans extensions i orografia complexa.

són enormes i els mitjans, sempre escassos.

en un mercat global, i al nostre projecte en particular
en el segment Agro Tech, en el qual Portugal i Espanya
són mercats naturals i tenen un sector pesquer molt
important.

- La formació, molt important per a mi com a CEO,
doncs tinc una enorme voluntat d’aprendre cada
dia i millorar la meva visió i capacitat de lideratge.
- L’establiment d’una xarxa de suport financer
ens pot ajudar a desbloquejar obstacles i a créixer

La seva plataforma agroforestal autònoma, amb
radiocontrol configurable, geoposicionament i autoguiatge,
és capaç d’operar de manera remota i desenvolupar
múltiples tasques acoblant estris tant a la part frontal
como a la posterior.

En aquest aspecte, tenim el suport del Banc BPI i de
CaixaBank/AgroBank.
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L’estand d’AgroBank va rebre la visita del ministre d’Agricultura, Luis Planas, acompanyat del president de la Junta
d’Andalusia, Juan Manuel Moreno, el president de la Diputació de Jaén, Francisco Reyes, i la consellera d’Agricultura
andalusa, Carmen Crespo, entre altres personalitats.

AgroBank potencia el suport al sector olivarer en
l’última edició de la fira Expoliva
CaixaBank, a través de la seva línia de negoci adreçada
al sector agrari, AgroBank, continua potenciant
l’aposta pel sector olivarer. Així, va ser present en
l’última edició d’Expoliva (del 15 al 18 de maig), la
Fira Internacional de l’Oli d’Oliva i les Indústries Afins,
aportant solucions al sector amb un estand propi en
el qual es van donar cita els principals professionals i
agents de l’oli d’oliva.
La internacionalització, clau per a les empreses del
sector olivarer, va ser un dels focus que l’entitat
financera va promoure durant la fira, amb presència
d’especialistes de l’àrea de Comerç Exterior i
Tresoreria de CaixaBank, que van oferir als visitants
solucions financeres per facilitar-los les exportacions
i importacions.
Alguns dels expositors i visitants a la dinovena edició
d’Expoliva l’han qualificat com la millor de la seva
història, segons va destacar Ángel Vera, president
del Consell d’Administració de Ferias Jaén en el
balanç d’un esdeveniment que va comptar amb 382
expositors participants, en representació de 1.021
empreses i 4.847 marques.
Respecte de la projecció internacional d’Expoliva,
Vera va destacar l’espectacular increment tant en

el nombre de països presents a la zona expositiva
com en les empreses representades, que van passar
de 37 empreses internacionals en l’edició del 2017
a 44 en aquesta edició, procedents de 13 països.
“Podem confirmar la presència de professionals de
més de 70 països, entre els quals s’inclouen els 64
països productors d’olis del món, que provenen de
destinacions tan diferents com Iran, Montenegro,
Palestina, Uruguai, Japó, Pakistan o la Xina, entre
d’altres”.
Segons el president del Consell d’Administració de
Ferias Jaén, “una altra de les grans apostes d’Expoliva,
i la principal raó d’aquesta mostra, és establir línies
de negoci per a les empreses participants”. En aquest
sentit, s’han comptabilitzat més de 300 cites entre
compradors i venedors d’oli, maquinària i transferència
tecnològica, en tres missions organitzades per la
Cambra de Comerç de Linares i la Diputació de Jaén,
Extenda i l’Agència Andalusa del Coneixement.

60.000 persones van
visitar Expoliva 2019
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Impuls a la
internacionalització i
la innovació del sector
vitivinícola a Fenavin
Del 7 al 9 de maig, CaixaBank, a través de la
seva línia de negoci AgroBank, va estar present a
Fenavin, la Fira Nacional del Vi que es va celebrar
a Ciudad Real, i a la qual va aportar continguts
sobre internacionalització i innovació.
Amb l’objectiu de continuar impulsant la
internacionalització d’aquest sector, que s’ha
disparat en l’última dècada i ha convertit Espanya
en el primer exportador mundial en termes
de volum, l’entitat financera va patrocinar en
exclusiva totes les activitats en la categoria de
promoció exterior i economia. A més, enguany
AgroBank ha portat per primera vegada a Fenavin
el Racó de la Innovació, una iniciativa dissenyada
per ajudar les empreses vitivinícoles a difondre
els seus projectes més innovadors.

Jornada de la Interprofessional del Vi a
CaixaForum Madrid
En el conveni amb AgroBank, el mes de juliol
vinent està prevista una jornada de l’Organització
Interprofessional del Vi d’Espanya (OIVE) que
tindrà lloc a l’edifici de CaixaForum a Madrid amb
l’objectiu de posar en valor la contribució del
sector vitivinícola a Espanya i projectar les claus
del projecte d’aquesta Interprofessional per als
anys vinents.
Durant aquesta trobada es preveu que es presenti
un ambiciós estudi sobre el mapa motivacional del
consumidor.

A través de diverses ponències amb experts en
l’àmbit de la indústria del vi i la internacionalització
del sector, els assistents a Fenavin van poder
conèixer de primera mà i en profunditat els
impactes del Brexit en els cellers espanyols,
com es pot dur a terme una venda segura en
l’exportació o consells per negociar amb venedors
xinesos, entre altres temes d’interès en matèria
de comerç exterior.
Així mateix, entre les ponències organitzades per
CaixaBank Empreses, va destacar també la de
David Pedrol, referent en el mercat del vi a Àsia,
que va analitzar els nous canals de distribució
d’aquell continent.
L’estand de CaixaBank es va convertir, a més, en
un punt de trobada per a cooperatives, cellerers
i altres empreses del sector, que hi van poder
presentar novetats i avenços en tecnologia,
economia circular, sostenibilitat i medi ambient.

Jornada Top Gan Porcí a Lleida
Amb el títol “Aspectes actuals al porcí de capa
blanca”, el 6 de juny passat es va celebrar a Alcarràs,
Lleida, la IV Jornada Top Gan Porcí, organitzada per
Foro Agro-Ganadero amb el patrocini d’AgroBank.
Aquesta jornada va comptar amb una nodrida
participació de professionals relacionats amb el
sector porcí que van poder conèixer de primera mà
les bases tècniques del benestar animal, gràcies a
una interessant intervenció a càrrec del catedràtic
Carlos Buxadé.
Una ponència tècnica sobre allotjaments i dues
més sobre genètica porcina van deixar pas a un
col·loqui amb els ponents i la clausura a càrrec de
la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de
Lleida, Carmen López.
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