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EL SECTOR
AGROALIMENTARI
CATALÀ
El sector agroalimentari català ocupa un pes
determinant i estratègic pel present i futur
del país:
• MIDA: un dels principals sectors de l’economia
catalana; clúster líder i referent a Europa.
L’agroindústria catalana genera un volum de
negoci anual de 38.205M€ que equival a
16,28% del PIB català i ocupa directament
a 163.372 persones.
• CREIXEMENT I DINAMISME: el sector
agroalimentari és el primer de l'economia
catalana i un dels sectors exportadors més
dinàmics.
Els aliments catalans han aconseguit un valor
significatiu en els mercats internacionals: El
2019 les exportacions agroalimentàries de
Catalunya han crescut un 8,48% en valor i un
1,43% en volum respecte l’any anterior. Aquestes
exportacions suposen en valor el 21,20% del
total de l’Estat espanyol, que creix un 5,87%.
Pel que fa al número d’empreses exportadores
del sector agroalimentari, s’ha assolit un nou
rècord amb 2.760 empreses exportadores
regulars (aquelles que acumulen, com a mínim,
4 anys consecutius de vendes a
l’exterior). Representen un increment d’un
1,25% respecte 2018..
• VOLUM I VALOR: important increment en
valor dels productes agroalimentaris catalans
en els mercats exteriors perquè, si bé el volum
exportat en els últims 10 anys ha augmentat un
49,66 %, el valor ho ha fet en un 95,56%.
En els darrers cinc anys el valor ha crescut a raó
del doble del volum.

• PERSPECTIVES DE FUTUR: context
ascendent.
El sector agroalimentari català compta amb
un gran potencial de
futur degut a una demanda global creixent de
productes amb valor afegit. Alineada
amb els mercats més exigents, Catalunya és
un dels clústers agroalimentaris
líders i referents a Europa, amb productes de
valor afegit amb una àmplia
varietat d'aliments i begudes de qualitat, alts
nivells de seguretat
alimentària i capacitat d'innovació i
d’adaptació a les principals tendències
de creixement, com ara la vinculació a la Dieta
Mediterrània. Així mateix, la
gastronomia ha esdevingut un motor
estratègic de projecció que juga un paper
clau en l’àmbit econòmic a Catalunya.
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TENDÈNCIES
GLOBALS

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

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

CONTEXT DEL CREIXEMENT
AGROALIMENTARI AL MÓN

CATALUNYA TÉ UNA PROPOSTA DE VALOR
CONSISTENT

.Creixement de la demanda mundial per
l'evolució positiva de l'economia segons
preveuen els organismes internacionals
(condicions monetàries expansives, sanejament
financer i baixos preus del petroli) i pel
creixement de països emergents (Àsia,
Llatinoamèrica, Àfrica).

• Alts nivells de qualitat i de seguretat alimentària
(traçabilitat) alineada amb mercats més exigents
(EU, USA, etc).

- Volum: per augment de població, reducció de
costos logístics i productius.

1. Aplicació de tecnologia: qualitat, conservació i
eficiència productiva.
2. Respecte mediambiental i sostenibilitat de la
producció.
3. Salut – benestar.
4. Organolèpsia.

- Valor: per incorporació de països emergents al
consum de productes amb valor afegit i per la
preocupació generalitzada per l'alimentació (la
salut i el benestar).
• Escassetat: no solament per la demanda sinó
també per canvi climàtic, sequera i altres usos
del sòl.
• Fort focus d'activitat inversora en el sector
agroalimentari.

• Capacitat d'adaptació a les principals tendències
de creixement que presenta el sector a nivell
mundial:

La taxa de cobertura que assoleix és del 104,74%,
fet que posa de manifest l’augment sostenible en
la creació de valor de les empreses catalanes del
sector.
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IMPACTE EN
L'EQUILIBRI SOCIAL
I TERRITORIAL

EQUILIBRI SOCIAL

EQUILIBRI TERRITORIAL

L'agroalimentació no presenta un efecte
col•lateral negatiu d'excessiva concentració de
la riquesa com si succeix en altres activitats que
incrementen la desigualtat social:

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

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

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

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

• Afavoreix l'ús del sòl, evitant els problemes
mediambientals derivats de l'abandonament
de l'activitat agrícola.
- Desertització.
- Pèrdua d'espècies autòctones.
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UN SECTOR
ESTRATÈGIC
I SINGULAR
Principals destinacions d'exportació dels
productes agroalimentaris catalans
Múltiples països-destinació amb
característiques i marcs
regulatoris molt diferents

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

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

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

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

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

CARN I EMBOTITS

FINE FOOD
• Suposa un 29,17% de les
exportacions totals.
• Inclou una àmplia llista de subsectors: dolços, conserves, etc.
• Petites empreses (molt
atomitzades), moltes d'elles amb
posicionament premium, amb
menor organització sectorial i
bones possibilitats de transport
(preu i conservació).

• 37,70% aprox. de les exportacions
del sector (65,74% porcí). El
producte facilita l'exportació: bona
conservació, preu que permet
transport, les empreses compleixen
requisits sanitaris.
• Empreses concentrades,
organitzades, competitives i
experimentades en exportació.

FRUITA I HORTA
• 8,08% aprox. de les
exportacions del sector
agroalimentari.

VI I CAVA
• 5,35% de les exportacions.
• Inclou vins i caves (75% gamma
mitjana-alta i 5% alta), productes
que per preu i transport
s'adapten bé a l'exportació.
• Empreses concentrades, amb
marca organitzades
sectorialment, competitives i
experimentades en exportació.

• Inclou sobretot fruites amb os i
cítrics, que per preu, menor
rellevància de la marca i
conservació limiten més
l'exportació.
• Empreses concentrades i
organitzades sectorialment.

OLI
• 5,91% aprox. de les exportacions
del sector agroalimentari.
• Molt reconegut en valorització
de producte i preu.
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EXPORTACIONS CATALANES PER
SECTORS

EXPORTACIONS CATALANES PER
TERRITORIS
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UN SECTOR
ATOMITZAT

Poc nivell de concentració, amb poques
empreses grans i forta presència de
PIMES familiars.

61.781 Empreses
163.372 Treballadors
2,64 Treballadors / empresa
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DESPESA DE
PRODECA PER
SECTORS
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SERVEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

1. FIRES INTERNACIONALS
2019
GENER

SIRHA. Lió, 26-30 de gener
ISM. Colònia, 27-30 de gener
FEBRER

FRUIT LOGISTICA. Berlín, 6-8 de febrer
IBIOFACH. Nuremberg, 13-16 de febrer
GULFOOD. Dubai, 17-21 de febrer
MARÇ

FOODEX JAPAN. Tòquio, 5-8 de març
PROWEIN. Düsseldolf, 17-19 de març
MAIG

PROWINE ASIA. Hong Kong, 7-10 de maig
SEAFOOD EXPO GLOBAL. Brussel·les, 7-9 de maig
JUNY

ORGANIC FOOD IBERIA 2019. Madrid, 6-7 de juny
OCTUBRE

ANUGA. Colònia, 5-9 d'octubre
FRUIT ATTRACTION. Madrid, 22-24 d'octubre
NOVEMBRE

FOODEX SAUDI. Jeddah, 11-14 de novembre
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SIRHA - LIÓ (FRANÇA)
DEL 26 AL 30 DE GENER. GASTRONOMIA I PRODUCTES
GOURMET
EMPRESES PARTICIPANTS: 6

LLISTA D'EMPRESES
CAN BECH/ G.BECH
PROMOLAC ESPAÑA
ESPINALER
TRADISSIMO
CRIT D'OR
HAPPY-LAB

Sirha és el punt de trobada de les famílies de la restauració i l’hostaleria. Amb 3000 expositors i marques internacionals,
12 sectors de productes alimentaris, equipaments o serveis per als professionals de Food Service i Hostaleria.

ELS DIFERENTS SECTORS
12 sectors d'ofertes en 140.000 m² i 7 halls
• Productes agroalimentaris i begudes
• Fleca-pastisseria
• Confiteria, xocolateria
• Materials i equipaments per a la cuina i els seus
annexos
• Cafè, bar, cerveseria, cafeteria
• Noves tecnologies i serveis
• Equipament de sala de restaurant i hostaleria
• Serveis
• Sector transports
• Arts de la taula
• Plaça dels vins
• Delicatessen
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ISM - COLÒNIA (ALEMANYA)
DEL 27 AL 30 DE GENER. DOLÇOS I SNACKS
EMPRESES PARTICIPANTS: 7

ASIA DELEGATES

ISM és la fira més gran del món per als dolços i snacks. Cada any, reuneix el sector internacional per a
presentar les últimes tendències i nous productes. Entre els expositors, es troben fabricants i distribuïdors
de xocolates, dolços, pastisseria, galetes, aperitius, snacks de fruites i verdures, entre d'altres. Pel que fa els
visitants, s'hi troben compradors minoristes i majoristes de dolços i importadors d'alimentació i begudes,
supermercats, càtering, restauració, proveïdors de food-service, pastisseries, operadors cash & carry,
cadenes, plataformes online, operadors de vending, entre altres, tant d'àmbit regional com internacional.

LLISTA D'EMPRESES
TRIAS BISCUITS
SAET SWEETS
DELICAR ALIMENT
VIRA BRANDS
CUDIÉ
LA GRANJA FOODS 1959
NEULES ARTESANES SANT TIRS

DADES DE LA FIRA
Organitza: Koelnmesse GmbH
Recinte firal: Cologne Exhibition Centre
Espai d'exposició: 110.000 m2
Núm. d'expositors: 1.661 de 76 països
Núm. de visitants: 38.000 de 140 països
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FRUIT LOGÍSTICA. BERLÍN (ALEMANYA)
DEL 6 - 8 FEBRER. FRUITA I HORTALISSES
EMPRESES PARTICIPANTS: 17

EL SALÓ MONOGRÀFIC LÍDER DE LA FRUITA
Fruit Logística és un saló internacional monogràfic, considerat líder mundial en aquest sector. En la
darrera edició hi van participar 3.276 expositors de 90 països, amb una afluència de 78.269 visitants de
135 països, de l’àmbit de la comercialització, la importació i la distribució. Es va tractar del certamen més
important d’Europa dedicat a la fruita i les hortalisses. A més, l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), empresa pública del Departament d’Agricultura, va mostrar a Fruit Logística els
programes de R+D per a aquest sector.

LLISTA D'EMPRESES
SANDO - ALCANAR VERD
AMETLLER ORIGEN
AFRUCAT
GRUPO CATALÀ
GRUPO DIEGO MARTINEZ
IGP POMA DE GIRONA - FRUCTÍCOLA EMPORDÀ
IGP POMA DE GIRONA- GIROPOMA COSTA BRAVA
IGP POMA DE GIRONA- GIRONA FRUITS
MERCABARNA
FRUITES FONT
DASBEN
IRTA
STADIUM INNOVATION
ACTELGRUP
COPA FRESH
LAUMONT
VIYEFRUIT
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BIOFACH. NÜREMBERG (ALEMANYA)
DEL 13 AL 16 DE FEBRER. PRODUCTES ECOLÒGICS
EMPRESES PARTICIPANTS: 20

EL SALÓ MONOGRÀFIC DELS PRODUCTES ECO
Biofach és la fira més important d'Europa dedicada exclusivament a la producció ecològica. A l'edició
del 2019, va comptar amb 2.983 expositors i més de 51.000 visitants. De caràcter anual, Biofach, en la
seva 31ena edició, no només és un aparador pels productes ecològics, sinó que també és un fòrum
interessant per aportar alternatives al model agroindustrial actual.

LLISTA D'EMPRESES
BIOCOP
PRODUCTOS NATURALES CAPELL
ACEITES DE SEMILLAS
CHOCOLATES TORRAS
HONEY MURIA BIO
MONT MARÇAL
OLEANDER
ALTERNATIVA3
ECO-SALIM//BIONADOLC
BLANCAFORT BIO-ORGANIC
ANETO 100% NATURAL
LIQUATS VEGETALS
CASA AMELLA
ALMA TEAS & HERBAL INFUSIONS /
FINCAFE THE ARTISAN COFFEE
ACABANADALCOVER@HOTMAIL.COM
LENG D'OR
CHOCOLATES SOLÉ
HAWO FRUITS SPAIN
ECO BASICS BIO
HERBES DE LA COCA

LÍDERS
Catalunya és líder a l’estat espanyol en
operadors elaboradors i comercialitzadors
d’alimentació ecològica (3.859), i també en
consum, Les empreses destaquen en innovació,
dinamisme comercial i exportacions.
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GULFOOD - DUBAI (EMIRATS ÀRABS)
DEL 17 AL 21 DE FEBRER. ALIMENTACIÓ HALAL
EMPRESES PARTICIPANTS: 16

EL SALÓ MONOGRÀFIC DELS ALIMENTS I BEGUDES NO
ALCOHÒLIQUES
Fira estratègica per a les empreses d'alimentació que vulguin establir contactes comercials a la zona
d'Orient Mitjà, Àsia i Àfrica Oriental.
Gulfood convoca 5 mil expositors en una superfície de prop de 100 mil metres quadrats d'exposició.
Atrau visitants de tot el món, professionals clau en la decisió de compra de governs, creuers, indústria del
transport i aviació, institucions hospitalàries i educatives que ofereixen càtering i serveis de menjar.
Està adreçada exclusivament a públic professional: agents comercials, importadors i distribuïdors,
principalment d’Orient Mitjà, Àsia del sud i Àfrica del nord i de l’est.
La participació de Prodeca es va portar a terme a través del pavelló espanyol fins a l’any 2017, que va
aconseguir disposar d’espai propi per a l’habilitació d’un estand de Catalunya.

LLISTA D'EMPRESES

SECTORS D'EXPOSICIÓ

FRICAFOR
ARGAL
VICHY CATALAN
WORLD FOODS AND FLAVORS
EUROALIMENT PROVEEDOR ALIMENTOS CALIDAD
ALEMANY 1879
TORRONS VICENS
CONFIGIRONA
NOMEN FOODS SL (ABANS ARROSSAIRES DEL
DELTA DE L'EBRE
PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT
DIET RADISSON
FFAIGES
INPANASA
SAET SWEETS
FERRER TRADICIONAL
LENG D'OR

Begudes (llevat alcohols)
Làctics
Olis i greixos
Alimentació saludable
Carns i aus (llevat de porcí)
Grans marques
Llegums i cereals
Aliments del món

DADES
100.000 visitants de 200 països
52% d'Orient Mitjà
26% d'Àsia
10% d'Àfrica Oriental
8% d'Europa
3% d'Amèrica
1% d'Oceania.
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FOODEX - TÒQUIO (JAPÓ)
DEL 5 AL 8 DE MARÇ. MULTIPRODUCTE
EMPRESES PARTICIPANTS: 13

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

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

LLISTA D'EMPRESES
EUROLIV 2000
CAN RAFOLS DELS CAUS
HERBES DE LA CONCA
JOSEP MASACHS
CERVOLES CELLER & CARA NORD
ALEMANY 1879
BEVELAND DISTILLERS
MONASTELL

IBK TROPIC
FFAIGES
IMPACTO Y ACCION SA (MAS RODO VITIVINICOLA)
PEPWINES
WINEINTUBE
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PROWEIN - DÜSSELDORF (ALEMANYA)
DEL 17 AL 19 DE MARÇ. VINS
EMPRESES PARTICIPANTS: 104

LA FIRA DE VINS MÉS IMPORTANT D'EUROPA
Aquesta fira vinícola més prestigiosa d’Europa amb 6.900 expositors va rebre al voltant de 61.500
compradors professionals del sector minorista, majorista, importació i exportació, gran distribució i canal
Horeca.

EL VI; UN GRAN AMBAIXADOR
DE CATALUNYA
El vi és un dels ambaixadors més important de les
nostres terres, de la nostra forma de viure i de la
nostra identitat. Dins d'una ampolla de vi català hi
ha tradició, cultura, paisatge, recerca, innovació i
tecnologia, ambició i passió. Per això, el mercat
natural del vi català és el món.
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PROWEIN. DÜSSELDORF (ALEMANYA)
19 - 21 DE MARÇ. VINS.
EMPRESES PARTICIPANTS: 99
LLISTA D'EMPRESES
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PROWEIN ÀSIA - HONG KONG
DEL 7 AL 10 DE MAIG. VINS I ESPIRITUOSOS.
EMPRESES PARTICIPANTS: 7

UNA DE LES FIRES AGROALIMENTÀRIES MÉS IMPORTANTS A L'ÀSIA
Organitzada per Messe Düsseldorf i Singapore Exhibition Services, és una de les plataformes de contacte
comercial més importants per al sector agroalimentari a Àsia, i amb especial influència al Sud-est asiàtic
Compta amb 310 expositors de 21 països i 12.184 visitants professionals de 67 països.

LLISTA D'EMPRESES
CELLER JORDI MIRÓ
VINICOLA DEL PRIORAT
BLOSSOM WINES
CASTELL D'ENCUS
FERRER BOBET
CLOS MONTBLANC
WINEINTUBE
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SEAFOOD EXPO GLOBAL - BRUSSEL•LES (BÈLGICA)
DEL 7 AL 9 DE MAIG. PRODUCTES DEL MAR.
EMPRESES PARTICIPANTS: 12

LA FIRA MULTIPRODUCTE DE REFERÈNCIA
Seafood és considerada com una de les més importants a Europa dedicada als productes del mar,
equipaments, tecnologia i processos. En l’edició anterior, 29.200 visitants procedents de 155 països van
poder conèixer els productes de les 2.007 empreses expositores de 74 països.

LLISTA D'EMPRESES
AlCOCEDERO DE MARISCOS
MARESMAR
CONGELADOS ALTAMAR
EASYFISH
ALFRISA
EUROPEIX
MARINE FOOD&FINE FOOD
PH7 FOOD TECHNOLOGY
GLOBALIMAR EUROPA
LABORATORIO FISH&TECH
LABORATORIO DPA
BARRUFET CONGELADO

UN MERCAT CREIXENT
Europa representa un 10% del consum mundial, amb un nombre creixent de consumidors que
decideix incorporar cada vegada més peix en la seva dieta alimentària. Donada la forta competència
en les prestatgeries dels comerços, els proveïdors europeus de productes del mar desenvolupen nous
atractius per capturar bona part d'aquest, i l'European Seafood Exhibition es presenta com un bon
aparador mundial perquè les empreses catalanes del sector, donin a conèixer els seus productes als
visitants professionals, que volen trobar les novetats que presenta la indústria.
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ORGANIC FOOD IBERIA - MADRID
DEL 6 AL 7 DE JUNY. PRODUCTES ECOLÒGICS
EMPRESES PARTICIPANTS: 13

Nova fira comercial internacional dedicada a promoure la indústria de l'alimentació ecològica i el vi
entre els compradors de producte ecològic claus en la península Ibèrica i de tota Europa.

LLISTA D'EMPRESES
LA GRANJA FOODS 1959
CHOCOLATES TORRAS
MARGOT I CALDUS
SNACKÍSSIMO
AGROLES
MOLÍ DELS TORMS
GLORIOSO SUPER NUTRIENTS
ECOBASICS
LA CABANA D'ALCOVER
ECO-SALIM//BIONADOLC
HONEY MURIA
BIO
ACEITES DE SEMILLAS
BIOCOP
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ANUGA - COLÒNIA (ALEMANYA)
DEL 6 AL 9 D'OCTUBRE. ALIMENTACIÓ I BEGUDES.
EMPRESES PARTICIPANTS: 26

LA FIRA 10 EN 1
Anuga, és una de les fires internacionals més grans del món quant a aliments i begudes. A més, és un dels
punts de trobada més importants del sectors, registrant 7.590 expositors i 170.000 visitants l'any 2019.
El concepte únic de fira d’Anuga representa la diversitat de la indústria alimentària repartida en 10 fires.
D’aquesta manera, cada sector disposa de suficient espai per presentar productes innovadors i tendències
pioneres en el mercat internacional.

LLISTA D'EMPRESES
ANELA FRUITS
BIRBA BISCUITS
CAN BECH/CBE
CHOCOLATES SOLE
CHOCOLATE TORRAS
FFAIGES
LIQUATS VEGETALS
LA GRANJA FOODS 1959
GRAU NUTS
ESPINALER
NORTOLIVA
PROMOLAC ESPAÑA
CAVIAROLI
HIJOS DE JOSÉ BASSOLS (SANT ANIOL WATER)
LIVEN
VIRA BRANDS
CASAPONSA
EMBUTIDOS CAULA
EMBOTITS ESPINA
FONT-CANA
PIRINAT organic meat
ESTEBAN ESPUÑA
EMBOTITS CUSCÓ,
EMBOTITS ARTESANS J VILÀ
SUCESORES DE J. PONT BOADAS 1880
PORXAS
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FRUIT ATTRACTION - MADRID
DE 22 AL 24 D'OCTUBRE. FRUITA
EMPRESES PARTICIPANTS: 44

FIRA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA FRUITA
Fira internacional del sector de fruita i verdura, una gran plataforma comercial que durant tres dies
fomenta intenses relacions comercials entre el teixit empresarial i que vol dinamitzar la seva activitat
promocional amb el canal de distribució internacional.
A la passada edició va comptar amb 1.770 expositors de 58 països i l'assistència de més 89.390
visitants professionals de 127 països.

LLISTA D'EMPRESES
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FOODEX SAUDI - JEDDAH (ARÀBIA SAUDITA)
DE 11 AL 14 DE NOVEMBRE. ALIMENTACIÓ I BEGUDES
EMPRESES PARTICIPANTS: 4

Foodex Saudi és la principal fira internacional de l'Aràbia Saudita 100% dedicada a la indústria alimentària.
Convoca visitants professionals saudites de la gran distribució, la venda minorista, fabricació i indústria
hotelera i restauració. Alhora que permet l’entrada al país, l’auspici de la fira per part del príncep de Jeddah
fa que tots els supermercats i importadors d’alimentació i begudes estiguin oberts a rebre els expositors de la
fira Foodex Saudi en les seves instal·lacions durant els dies en què se celebra l’esdeveniment.
FOODEX SAUDI és la porta d’accés a mantenir reunions de negoci amb els principals importadors i cadenes
de supermercat del país. Al 2019 va registrar 230 expositors, de 50 països i més de 9000 visitants.

PRODECA A FOODEX SAUDI
Prodeca participa per primera vegada en la fira
Foodex Saudi el novembre de 2017, amb un
espai de 72 m2, en la primera línia del passadís
central. La ubicació de l’estand de Prodeca és
immillorable, i està subjecta al compromís de
mantenir el metratge contractat.

LLISTA D'EMPRESES
Grup Pons
Frit Ravich
Escorxador J. Viñas
Halal Food and Quality
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2. BUSINESS
FORUMS 2019

ABRIL
MEAT BUSINESS FORUM Barcelona, 8 - 9 d'abril
JUNY
WINE & CAVA BUSINESS FORUM Barcelona, 5 - 6 de juny
JULIOL
FINE FOOD BUSINESS FORUM Barcelona, 3 - 4 de juliol
OCTUBRE
ORGANIC BUSINESS FORUM Copenhaguen , 27 - 28 d'octubre
NOVEMBRE

INTERNATIONAL BUSINESS Freetown, 28 - 29 de novembre
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MEAT BUSINESS
FORUM
BARCELONA
8-9 ABRIL
MEAT BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors i exportadors de
carn i productes carnis de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països tercers. L'objectiu és generar una
plataforma on els interessos de totes les parts es puguin reunir per a generar fluxos de negoci.
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MEAT BUSINESS
FORUM
EMPRESES PARTICIPANTS
ARGAL ALIMENTACIÓN
ARTIGAS ALIMENTARIA
UBOADAS 1880
BONÀREA AGRUPA
CARNICA BATALLE
CARNS PONT SA - FRIBIN
COSTA BRAVA MEDITERRANEAN FOODS
COSTA FOOD MEAT
DESPIECES CARNICOS OLOT
ESPUÑA

FRISELVA
IBERDIGEST
JOAQUIM ALBERTI
LA PIARA
LE PORC GOURMET
LERIDANA DE PIENSOS.
NOEL ALIMENTARIA
OLOT MEATS
PORXAS
ROCA 1927
TAYBAITE DELICES

PROGRAMA INSTITUCIONAL
Delegacions institucionals representades
Emirats Àrabs

Oferta d’assessorament del Govern dels Emirats al Departament d’Agricultura en la redacció de la
legislació sobre sacrifici animal Halal.
Oferta de compra pública de carn de vedella.
Taiwan

-

Invitació oficial al Summit organitzat pel Ministeri d’Economia de Taiwan el mes d’octubre de 2019.

Perú

-

Proposta d’acord entre ADEX i Prodeca per a l’intercanvi de coneixement i experiències.
Proposta de pràctiques a Prodeca per als estudiants peruans. Acord entre Adex i Esade.

República de Guinea, RD Congo, Sierra Leone, Zàmbia

Reunió preparatòria de l'International Business Forum in Africa 2019.
Reunions individuals amb Fledge Barcelona per a exposar el projecte d’acceleració per a pimes africanes
del sector agroalimentari.
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MEAT BUSINESS
FORUM
PROGRAMA
9 d'Abril
11:00h-13:30h - MIDDLE EAST: Estratègies de màrqueting per al sector agroalimentari.
Introductor
Xavier Albarracín, expert en mercats musulmans.
Ponents
Essa AbdulRahman Al Hashmi - Head at the Food Security Office, the Prime Minister's Office, UAE
Mohamed Mahrous, CEO Americana Food, Aràbia Saudita
Dr. Rabih Kamleh, vicepresident Agthia Group, Emirats Àrabs
Xavier Puig, Representant de la fira Foodex Saudi
16:00h-18:30h - LATAM: un mercat de valor
Introductor
Raimundo Gómez - Cuétara, expert en mercats llatinoamericans
Ponents
Alfonso Velásquez, president de ADEX, l'Associació d'Exportadors de Perú, ex ministre de Producció i ex president
de Sierra y Selva Exportadora de Perú
Hugo Osvaldo León, Foreign Trade Manager De La Costa Patagónica, Argentina
Eric Baladín, director de Màrqueting de Casa Europa, Perú
Nicolàs Costas, Granja Porcina El Sao, Bolívia

10 d'Abril
11:00h-13:30h - AFRICA: Els nous mercats emergents
Introductor
Daniel Vives, expert en mercats africans
Ponents
Saikou Barry, director general d'African Business Consulting, República de Guinea
Emmanuel Konjoh, head of the Sierra Leone Local Content Agency, Sierra Leone
Emmanuel Chilufya, Cambra de Comerç de Zàmbia
Justo Kopulande, Senior Business Development&Marketing Manager a Zambeef, Zàmbia
Faustin Sompo, RD Congo
PROGRAMA B2B
Rondes de reunions de 15 minuts per família de producte: porcí, boví, aviram, elaborats de porcí, elaborats
Halal.
Cada empresa participant va fer una mitja de 40 reunions de 15 minuts cada una.
Es van realitzar més de 1.200 reunions durant els dos dies.

30

Memòria 2019
SERVEIS

31

Memòria 2019
SERVEIS

WINE&CAVA
BUSINESS FORUM
BARCELONA
5-6 JUNY

WINES & CAVA BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors i
elaboradors de vi i cava de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països tercers, amb l’objectiu principal
d'establir relacions comercials entre les empreses catalanes de vi i cava i els operadors dels mercats
convidats.

La indústria vitivinícola, amb unes vendes netes de més de 300 milions d’euros l’any, constitueix el tercer
sector agroalimentari de Catalunya. El sector vitivinícola català té una estructura molt sòlida i competitiva.
Més de 22.000 persones treballen en el sector de les vinyes, cellers i serveis associats. Hi ha hagut un
creixement continu en l'àrea coberta per vinyes inscrites amb Denominacions d’Origen de Catalunya com a
conseqüència de la millora constant de la qualitat del raïm produïdes en aquestes zones.
Enòlegs i productors de Catalunya estan en constant recerca de grans vins. Els ajuda en aquesta recerca una
llarga tradició que ha estat enriquida per les tècniques i mètodes de producció més innovadors. Això els ajuda
a obtenir vins amb caràcter complex, matisos rics d'un territori que, si bé és relativament petit, presenta una
gran diversitat de paisatges, microclimes i varietats de raïm. Una gran capacitat tècnica i humana,
instal·lacions i enòlegs de primer nivell, clima i territori privilegiats per al conreu de vinya.
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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WINE&CAVA
BUSINESS FORUM
EMPRESES PARTICIPANTS
1+1=3
ALTA ALELLA
CASTELL D'AGE
CASTELL D'OR
CASTELL DEL REMEI
CAVA MONTESQUIUS
CELLER ALTAVINS
CELLER CREDO
CELLER DE CAPÇANES
CELLER XAVIER CLÚA
CLOS MONTBLANC
COCA I FITÓ
COSTERS DEL SIÓ
DOMENIO WINES

EDETÀRIA
EMPORDÀLIA
GIRÓ RIBOT
LA CONRERIA D'SCALA DEI
LLOPART
NADAL
ORIOL ROSELL
PARÉS BALTÀ
RAVENTÓS ROSSELL
ROQUETA ORIGEN
SANT JOSEP WINES
VALLFORMOSA
UVAS FELICES
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WINE&CAVA
BUSINESS FORUM
PROGRAMA
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FINE FOOD
BUSINESS FORUM

BARCELONA
3-4 JULIOL

FINE FOOD BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors i
exportadors de productes Fine Food de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països tercers i en aquest
cas excepcionalment, amb Itàlia com a convidat europeu especial.
L'objectiu és generar una plataforma on els interessos de totes les parts es puguin reunir per a generar fluxos
de negoci.
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La indústria de producte Fine Food en el seu

Catalunya compta amb un dels principals

conjunt constitueix un dels principal sectors

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

agroalimentaris de Catalunya, amb un volum

l'agroindústria no només un dels sectors més

de negoci de prop de 7.700 milions d’euros.

importants de l'economia sinó també un dels

Representa més del 29,60% del volum de

àmbits amb més oportunitats de creixement,

negoci del sector agroalimentari, el 39,43% en

sent un sector estratègic, transversal,

ocupació i més del 44% en nombre d’empreses.

emprenedor, innovador i competitiu.

A nivell d’exportació el Fine Food és el segon

El producte fine food és aquell que

sector amb 3.114,97 M€, un 29,17% del total

aconsegueix una posició diferenciada en el

exportat en valor. Aquest sector el lideren les

mercat pel valor afegit que aporta. La seva

següents categories: productes de fleca i

diferenciació pot ser degut a diferents atributs:

pastisseria (10,71%), cacau i les seves

qualitat superior, canal de vendes exclusiu,

preparacions (9,19%), productes a base de

embalatge sofisticat i distintiu, una història

cereals (6,88%), cafè (6,55%), extractes,

única (origen, persona, territori). Catalunya

essències i concentrats (7,14%), articles de

ofereix una varietat de productes de qualitat

confiteria (6,90%), productes làctics (6,64%),

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

sucs vegetals (3,86%), confitures i melmelades

qualitat del territori, la innovació i l'exclusivitat.

(4,60%), preparacions per sopes (2,96%), cervesa
(2,96%), sucs de fruites (1,97%).

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

MERCATS
CONVIDATS
Costa Rica, Mèxic, Panamà, Perú, República
Dominicana, Xile, Aràbia Saudi, Azerbaidjan,
Corea del Sud, Emirats Àrabs Units, Geòrgia,
Índia, Japó, Rússia, Singapur, Xina.
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CATEGORIES
REPRESENTADES

EMPRESES
PARTICIPANTS
AIGUA SANT ANIOL
ANXOVES DE L'ESCALA

NASSARI

BIOSANARE

OLEUM PRIORAT

BIRBA BISCUITS

ORGANIC MEDITERRANEAN

BUBO BARCELONA

PAÑO NATURE

CADÍ

SANMARTÍ

CAFÈS NOVELL

PASTISART

CÀMARA ARROCERA DEL MONTSIÀ

PATATAS FRITAS TORRES

COFFEE CENTER

PAUL AND PIPPA

CUDIÉ

PRIORDEI

ESPIGA BLANCA

SET & ROS

EXQUISITARIUM

TORRAS

GALETES TRIAS

TORRONS I MEL ALEMANY

HAPPY LAB

TORRONS VICENS

KOMBUTXA

VICHY CATALAN CORPORATION

LA MASROJANA

VIRGINIAS

MI&CU GOURMET
MIGJORN
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ORGANIC
BUSINESS FORUM
COPENHAGUEN
28 OCTUBRE

El Fòrum Empresarial Orgànic va reunir productors i exportadors ecològics catalans amb importadors i
distribuïdors d’Escandinàvia al llarg d’un dia amb un extens programa de reunions sectorials i reunions
B2B. El seu objectiu és impulsar les sinergies i generar negocis satisfets per a tots els assistents, tant de
compradors com de productors.

MERCATS CONVIDATS

PROGRAMA

EMPRESES PARTICIPANTS

Dilluns, 28 d'octubre

CAL VALLS
CHOCOLATES TORRAS
FRUITS SEC TORRA
HAWO FRUIT
LA GRANJA
SET & ROS
BIOCIBUS
MEL MURIA
OLICATESSEN
LENG D’OR
PIRINAT
SUIM

08:30h Benvinguda i inauguració
09:00h Reunions B2B
12:30h Dinar networking
13:30h Reunions B2B
17:00h Final de la sessió
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ORGANIC
BUSINESS FORUM
SECTOR ORGÀNIC A CATALUNYA
El sector orgànic s’està convertint en un dels vectors amb més potencial i creixement a Catalunya. La producció
agrícola ecològica va tancar l'any 2018 amb un augment del 8,92% respecte l'any anterior, marcant una clara
tendència a l'alça de totes les sèries de dades històriques disponibles.
Aquestes xifres de producció ecològica reflecteixen directament les dades de la indústria agroalimentària
relacionades amb el sector ecològic. Amb un creixement del 8,92% el 2018, la indústria agroalimentària
ecològica està guanyant terreny respectant la convencional.
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INTERNATIONAL
BUSINESS FORUM
IN AFRICA
SIERRA LEONE
28 - 29 NOVEMBRE

EMPRESES
PARTICIPANTS

VCARNS PONT SA - FRIBIN
PROMOLAC
DEVA
ENRIC ROCA
LENG-D'OR
PREPARADOS ALIMENTICIOS SIMAT
AUDENS FOOD (ABANS PRIELA)
ARGAL
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Àfrica és el continent emergent per al conjunt

International Business Forum in Africa és un

de sectors econòmics, entre els quals destaca

esdeveniment de negocis que reuneix

l’agroalimentari. Les actuacions promocionals i

empresaris del sector agroalimentari de

d’acostament a un continent de 56 països han

Catalunya amb empresaris d'altres mercats

estat constants, sobretot liderades per les

africans. L'objectiu és generar una plataforma

Cambres de Comerç, en forma principalment

de trobada on poder compartir interessos i

de missions comercials.

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

Des de Prodeca, van plantejar a les associacions

parts.

empresarials i Cambres de Comerç
l’organització d’un esdeveniment ambiciós que
reuneixi empresaris importadors, distribuïdors i
retail de diferents països africans amb
empresaris catalans del sector agroalimentari.
D’aquesta manera, propiciem una trobada B2B,
amb una agenda de reunions B2B amb els
importadors i distribuïdors segons família de
producte. Les reunions es van celebrar en els
espais de reunió habilitats, i van tenir una

PROGRAMA
Dimecres, 27 de novembre

durada màxima de 20 minuts cada una.

Arribada de convidats i benvinguda. Radisson Blu Mammy Yoko Hotel, Freetown

Per això, Prodeca, conjuntament amb ACCIÓ,

Dijous 28 de novembre

Foment del Treball, Pimec i el Consell de
Cambres de Catalunya organitza International
Business Forum in Africa a Sierra Leone els dies
28 i 29 de novembre del 2019.

08:30h - Inauguració de la recepció
09: 30h - Obertura oficial
11:00h - Pausa cafè
11.30h - Reunions B2B

MERCATS
CONVIDATS

13.30h - Dinar

Sierra Leone, República de Guinea, Angola,

Divendres 29 de novembre

Camerun, Costa d’Ivori, Gabon, Ghana, Nigeria,
RD Congo, Senegal, Zàmbia, Zimbabwe.

14: 30h - Reunions B2B
20: 00h - Sopar

09:00h - reunions B2B
13:00h - Dinar
14.30h - Reunions B2B
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3. CONEIXEMENT I
ESTRATÈGIA
MILLORA DE LA COMPETITIVITAT I
L'EXPORTACIÓ
Des de l’Àrea de Coneixement i Estratègia de
Prodeca posem a disposició de les empreses la
nostra expertesa a través d’un assessorament
especialitzat, programes de formació, difusió
d’informació útil per la presa de decisions i
desenvolupament d’estratègies de promoció.
En el transcurs de 2019 l’àrea s’ha reforçat per
posicionar-se com a font d’informació

i punt de servei de referència pel sector
agroalimentari de Catalunya i els seus stakeholders.
S’ha treballat per comunicar més i millor la nostra
activitat a través de les sinèrgies amb l’Àrea de
Comunicació, produint informació més clara, visual
i viralitzable, enfocada també a nodrir el nou web
de Prodeca. Les quatre àrees de treball que s’han
desenvolupat el 2019 han estat:

1. Coneixement
L’expertesa de més de 30 anys ens proporciona un profund coneixement del sector agroalimentari català.
El nostre objectiu en el transcurs de 2019 ha estat fer-hi arribar aquest know how a través d’informació
actualitzada, d’elaboració pròpia, especialitzada i gratuïta.
·
- INFORMES: El 2019 s’han produït més d’una trentena d’informes que s’han difós a través del nou web i
també a través de les formacions i conferències que s’han desenvolupat. Entre ells destaca:
MAPEIG SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ

Primer mapeig del sector agroalimentari de Catalunya, elaborat conjuntament entre Prodeca i Acció, que
té en compte tota la seva cadena de valor. Inclou des del sector primari, la indústria transformadora
agroalimentària, la distribució o els punts de venda i de consum (sector Horeca). També té en compte la
indústria auxiliar especialitzada i altres agents com centres tecnològics i universitats.
El mapeig del sector agroalimentari català es presentarà al Fòrum #CatalanFood, davant del sector
agroalimentari de Catalunya i els seus stakeholdres.
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Altres informes:
INCOTERMS 2020 - El que cal saber per estar preparats
Informe aranzels - EUA - CATALUNYA
Informació i recursos sobre el Brèxit pel sector alimentari
Brexit al sector agroalimentari. I ara què
Brexit i el patró de les exportacions agroalimentàries
Fine Food Business Forum 2019.
Informació de mercats Wine & Cava Business Forum
Tendències del sector porcí

Pla d’internacionalització del sector de la fruita
Sector ecològic agroalimentari de Catalunya
Comerç exterior i tendències productes ecològics
Anàlisi del sector del peix a Catalunya
Tendències sector dolços
Oportunitats del sector agroalimentari a Mèxic
Per què Perú?
Les certificacions en el sector agroalimentari.
Obligació o recomanació?

- INFOGRAFIES: El 2019 s’ha donat un salt qualitatiu en l’elaboració d’infografies sobre el sector agroalimentari.
Hem unificat tot el disseny gràfic alineant-lo amb la resta de la imatge corporativa de l’empresa i hem produït
materials atractius i d’utilitat per compartir a les xarxes socials i també amb els mitjans de comunicació.
S’ha fet una selecció de les infografies més rellevants per compartir-les a la nova pàgina web:
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2. Formació:
Des de l’Àrea de Coneixement i Estratègia treballem per generar un espai de trobada i debat per a
l'intercanvi d'experiències empresarials i compartir les últimes dades, tendències i coneixements sobre el
sector agroalimentari. Així mateix, l’àrea ha treballat per nodrir la nova pàgina web de Prodeca amb
informació i dades d’elaboració pròpia. Les tasques dins de l’àrea de formació s’han desenvolupat al llarg
de 2019 en aquestes tres àrees:

·
- PROGRAMA DE FORMACIÓ: L’Àrea de Coneixement i Estratègia ha reforçat durant el 2019 la divulgació de
la cultura de la internacionalització i promoció local dels productes agroalimentaris organitzant jornades
tècniques i seminaris. Hem posat a l’abast de les empreses un programa de formació pluridisciplinari,
desenvolupat per professionals de diferents àmbits com el comerç internacional, el màrqueting, la
comunicació, les finances o la logística. L’accés al programa de cursos i seminaris és
gratuït i es fa per inscripció prèvia. Cursos i seminaris desenvolupats:

1.

INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR

9.

CATALONIA & THE AGRIFOOD SECTOR –

AGROALIMENTARI CATALÀ. SITUACIÓ ACTUAL –

BARCELONA – MAIG DE 2019 – 15 ASSISTENTS

MONELLS - 21 NOVEMBRE 2019 – 16 PARTICIPANTS

10. BREXIT AL SECTOR AGROALIMENTARI–

2.

GIRONA - 25 ABRIL 2019 – 28 ASSISTENTS

PUNTS CLAU INTERNACIONALITZACIÓ OLI

OLIVA -OLESA MONTSERRAT - 22 OCTUBRE 2019 -

11. BREXIT AL SECTOR AGROALIMENTARI –

19 PARTICIPANTS

BARCELONA -24 ABRIL 2019 – 12 ASSISTENTS

3.

12. BREXIT AL SECTOR AGROALIMENTARI –

CATALONIA & THE AGRIFOOD SECTOR

(TAILÀNDIA & VIETNAM WINE IMPORTERS) –

LLEIDA -2019 – 28 ASSISTENTS

LLEIDA – 7 OCTUBRE DE 2019 – 35 ASSISTENTS

13. BREXIT AL SECTOR AGROALIMENTARI –

4.

TORTOSA -2019 – 38 ASSISTENTS

INTERNACIONALITZACIÓ DEL SECTOR DE LA

FRUITA – LLEIDA – FIRA SANT MIQUEL – 26

14. CATALONIA, MEST AGRIFOOD POWERFULL –

SETEMBRE 2019 – 25 PARTICIPANTS

GIRONA –38 ASSISTENTS

5.

15. INCOTERMS 2020 – BARCELONA – 30

CATALONIA & THE AGRIFOOD SECTOR

(CHINA DELAGATION) – BARCELONA –JULIOL 2019

SETEMBRE – 94ASSISTENTS

– 12 ASSISTENTS

16. INCOTERMS 2020 – SECTOR VINS –

6.

BARCELONA – 4 NOVEMBRE – 22 ASSISTENTS

ANÀLISI DEL SECTOR DEL PEIX A CATALUNYA

– SANT CARLES DE LA RÀPITA –JULIOL 2019 – 36
PARTICIPANTS
7.

OPORTUNITATS SECTOR AGROALIMENTARI

MÈXIC –BARCELONA – JUNY 2019 - 35 ASSISTENTS
8.

CATALONIA & THE AGRIFOOD SECTOR (XINA)

–LLEIDA – 4 MARÇ DE 2019 –
48 ASSISTENTS

48

Memòria 2019
SERVEIS

- 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. Alguns
exemples:

Tendències econòmiques i tecnològiques
que transformaran el món
Com gestionar els processos duaners per
reduir temps i costos
Com marcar objectius estratègics en la
indústria agroalimentària

Somiar la missió i la visió empresarial: com
es fa?
La intermodalitat com una tendència del
futur immediat

- CASOS D’ÈXIT: el sector agroalimentari català es conforma d’un munt d’empreses que treballen per
diferenciar-se i posicionar-se al mercat nacional i local amb productes de qualitat i
estratègies innovadores. Des de Prodeca, exposem alguns casos d’èxit amb la finalitat que serveixin
d’inspiració i motivació per a la nostra agroindústria.
En el transcurs de 2019 s’han produït vídeos amb els següents casos d’èxit:
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3. ASSESORAMENT
HELP DESK 24 H: El 2019 hem reforça el servei de Help Desk donant resposta abans de 48h. Aquest any hem
rebut 89 consultes a través de l’email consultes@gencat.cat. Algunes d’aquestes consultes s’han traduït també
en reunions puntuals i personalitzades per tal d’ampliar la informació i donar un servei més personalitzat.
ASSESSORAMENT BREXIT: Prodeca ha obert el 2019 una nova línia de consultes sobre el Brèxit dirigida al
sector agroalimentari. Es tracta d’un servei integral, que inclou un canal Help Desk d’accés gratuït que permet
resoldre dubtes i estar informat sobre els aspectes claus a tenir en compte, tant si les empreses ja estan
comercialitzant els seus productes en aquest mercat com si tenen intenció de vendre-hi. L’Àrea de
Coneixement i Estratègia ha participat en l’elaboració dels contingut del web prodecabrexit.cat.

Amb 576 milions d’euros exportats, el Regne Unit és el 6è país de destinació del nostre sector
agroalimentari. Catalunya és el 19è proveïdor mundial del Regne Unit en alimentació i l’11è
entre els països integrants de la UE.
Regne Unit és un mercat rellevant per a les empreses agroalimentàries de Catalunya. Ho demostra el fet
que les exportacions agroalimentàries catalanes suposen un 13% del total d’exportacions amb destinació en
aquest mercat. Així mateix, un total de 3.374 empreses catalanes hi exporten, de les quals 538 són
d’alimentació i begudes (15,94%).
El país anglosaxó és, doncs, el 6è mercat de destinació de les exportacions agroalimentàries de Catalunya,
consolidant-se en els últims 10 anys amb un creixement d’un 80% en volum i doblant en valor en gran part
dels productes.
Davant de la importància del Regne Unit en la nostra indústria alimentària i les incerteses que genera un
Brexit encara sense resoldre, Prodeca ha obert un nou canal d’informació i consultes dirigit exclusivament al
sector agroalimentària de Catalunya.
Es tracta d’un servei integral, que inclou un canal Help Desk d’accés gratuït que pretén aportar informació
pràctica i ràpida a totes aquelles empreses alimentàries que desitgin resoldre dubtes sobre el Brexit.
D’aquesta manera, els experts sectorials de Prodeca podran compartir informació de gran utilitat per la
presa de decisió de les empreses així com dades actualitzades i de difícil accés. Tanmateix, s’ha habilitat el
web http://www.prodecabrexit.cat on el sector agroalimentari estarà informat permanentment de l’evolució
del Brexit i de les perspectives de consum alimentari al Regne Unit. D’altra banda, es faran diferents
seminaris específics sobre el Brexit a tot el territori, adaptant el contingut a les novetats que es vagin
esdevenint al llarg dels propers mesos.
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EVA - Eina de Valorització Agroalimentària: en el transcurs de 2019 l’Àrea de Coneixement i Estratègia ha
començat a treballar en una nova eina dirigida a les empreses agroalimentàries catalanes exportadores: Eina
de Valorització Agroalimentària (EVA). Es tracta d’un cercador online gratuït que es presentarà el 2020 i
permetrà a les empreses detectar oportunitats exportadores i fer una caracterització dels mercats mundials
potencials per a cadascun dels seus productes. És un cercador innovador elaborat ad-hoc per a la indústria
agroalimentària de Catalunya com a resposta a les necessitats i demandes del sector i per impulsar-ne la seva
competitivitat.
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4- COL·LABORACIÓ AMB D’ALTRES ORGANISMES

Com a referent en el sector agroalimentari català, Prodeca participa a diferents grups de treball a través de
l’Àrea de Coneixement i Estratègia. En el transcurs de 2019 hem col·laborat amb:
1. Oficina Tècnica de Barreres de la Generalitat:

4. Coordinació i validació de dades amb la Unitat

PRODECA és stakeholder pel sector de l’alimentació.

d'Intel·ligència competitiva d’ACCIÓ.

2. Comissió Interdepartamental de Supressió de

5. Aportació d’especialització en el sector

Barreres a la Internacionalització: Format per tots els

agroalimentari en seminaris d’altres entitats i

Departaments de la Generalitat de Catalunya, ACCIÓ i

organismes: Cambres de Comerç, ACCIÓ, Escoles de

PRODECA.

Capacitació Agrària.

3. Consell Català de l’Alimentació: Participació a

reunions de treball en la primera fase del projecte.
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4. PROJECTES
EUROPEUS

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

SEGONS LA OMS LA DIETA
MEDITERRÀNEA I LA
NÒRDICA SÓN LES MÉS
SALUDABLES DEL MÓN
Programa: Interreg MED (2014-2020)
Nom del programa: Mediterranean Diet - When
Brand Meets People
Acrònim: MD.net
Codi d'identificació: 3026
Número de referència intern: 4MED-123-026
Objectiu: Cooperació Territorial Europea
Tipus de projecte: Integrat
Data d'inici: 2018.02.01
Data de finalització: 2022.01.31
Nombre de mesos: 48

54

Memòria 2019
SERVEIS

EUREGA
La gastronomia, el patrimoni alimentari local i
regional és un patrimoni cultural europeu comú, i
com a tal també un important actiu econòmic. Les
cadenes de valor agroalimentàries regionals i la
cooperació que generen entre diversos sectors,
inclosos l'agricultura, el turisme, l'hostaleria,
l'educació, etc., poden tenir un impacte positiu
important en el desenvolupament local. Una forma
de materialitzar aquesta cooperació és la tendència
creixent del turisme relacionat amb els aliments.
Actualment gairebé la meitat dels viatgers volen
tenir experiències culinàries durant els seus viatges.
No obstant això, les regions europees de la
gastronomia s'enfronten a serioses dificultats com
perdre la seva singularitat gastronòmica a causa de
la globalització que amenaça amb un aliment
estandaritzat o produït en massa
o una subestimació de la gastronomia com a
patrimoni cultural que cal protegir.

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

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

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

MAIG
LACTIUM Vic, 11-12 maig
JUNY
BENVINGUTS A PAGÈS Catalunya, 1-2 juny
SETEMBRE
MOSTRA DE VINS I CAVES Barcelona, 20 - 24 setembre
NOVEMBRE
FÒRUM GASTRONÒMIC Barcelona, 10 - 12 novembre
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LACTIUM

LA MOSTRA DE FORMATGES
CATALANS

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

Lactium va ser un dels esdeveniments triats per
promocionar Benvinguts a Pagès 2019
ACCIONS
Carpa diferenciada al recinte de 6 x 6 metres,
tractor clàssic a l’espai, presència de dos
productors BaP-Osona a l’espai, contes il•lustrats
amb Mas Casablanca, promoció BaP Catalunya,
BaP Osona i la marca Fet a Osona-explotacions
visitables.
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BENVINGUTS A
PAGÈS

LA GRAN FESTA DE LA
PAGESIA CATALANA

IV edició
L'1 i 2 de juny
55.000 visitants
En total, més de 700 propostes
diferents:
200 explotacions agrícoles, ramaderes
i pesqueres
130 restaurants
220 allotjaments
129 activitats complementàries
Comissió organitzadora
DARP – PRODECA
DEC – ACT
FUNDACIÓ ALICIA
Comissió transversal
DARP – DG d’Agricultura i Ramaderia – DG
de Pesca i Afers Marítims – DG
d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries
INCAVI
PRODECA
Col·laboradors
Consells Comarcals, Consorcis, Oficines de
Turisme, Diputacions, Ajuntament de
Barcelona, Departament d’Ensenyament, i
un ampli ventall d'entitats i associacions del
país, que treballen en i per al sector i que
col·laboren i s'han implicat perquè
Benvinguts a Pagès sigui un èxit.
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MOSTRA DE VINS I
CAVES DE
CATALUNYA
La 39ena edició de la Mostra de Vins i
Caves de Catalunya va estrenar
enguany nova ubicació coincidint
amb les dates de celebració de les
festes de la Mercè.

La ronda de Sant Antoni va acollir cellers de
les 12 denominacions d’origen reconegudes
al nostre país.
La Mostra de Vins i Caves de Catalunya va
celebrar la seva 39ena edició dels dies 20 a
24 de setembre en el marc de les festes de
la Mercè de Barcelona.
La Mostra de Vins i Caves de
Catalunya va aplegar més de quaranta
cellers de diferents Denominacions
d’Origen Catalanes. Es van repartir 16.000
copes de vi i gairebé 100.000 tastos
de més de 400 vins durant els cinc dies.
Cellers i entitats vinculades al món
del vi van organitzar un total de 17 activitats
dirigides en la Sala de Tast de
la Mostra, amb una assistència de 680
persones.
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FÒRUM
GASTRONÒMIC DE
BARCELONA

Prodeca va participar al Fòrum Gastronòmic de
Barcelona que es va celebrar del 18 al 20 de
novembre al Recinte de Fira de Barcelona. Prodeca,
Xarxa de Productes de la Terra (DiBa) i Girona
Excel·lent (DiGi) impulsaven enguany l’Espai
Catalunya, un punt de trobada de productors
catalans de més de 1000 metres quadrats. El
principal objectiu d’aquesta unió és crear un espai
ampli i diàfan on el visitant de Fòrum Gastronòmic
pugui recórrer Catalunya a través dels seus productes
i gastronomia. Conèixer de primera mà els seus
productors i elaboradors, les seves característiques i
les seves aptituds culinàries. L’Espai Catalunya es va
composar de dos espais, per una banda l’àrea
comercial, i per l’altra una àrea denominada la Cuina
de Catalunya composada per instal·lacions de cuina i
parament per desenvolupar de sessions de cuina en
viu.

La programació la van composar col·lectius de
cuina del territori català i xefs que es van
emparellar amb productors per mostrar de
primera mà les aptituds culinàries dels
productes de km0 de Catalunya. Aquesta
iniciativa té per objectiu la difusió i promoció
dels productes de km0 de casa nostra oferint al
visitant de Fòrum més de 20 sessions de cuina
en directe, cada una de 45 minuts de durada. Al
finalitzar la sessió es van servir tastets per al
públic assistent pel qual hi va haver un auditori
conformat per unes 40 places. Els showcookings
són tots binomis de CUINER + PRODUCTOR
(exhibint al Fòrum) i els van dinamitzar amb un
speaker.
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FÒRUM
GASTRONÒMIC DE
BARCELONA
EMPRESES PARTICIPANTS
DIBA
LA CUINA DE LA IAIA
DELÍCIES DEL BERGUEDÀ
COC & DELICATESSEN
L'ANXOVETA
RADI
CASA GISPERT
VALLFLORIDA XOCOLATERS
FORDECAT (AS CERVESA)
SAMBUCUS
BOMBONS CUDIÉ
MAR-TRET TECA
CAVA PAGÈS ENTRENA
CASANOVAS SELECCIÓ
CAN CALDERIC
CARQUINYOLIS
ESCALFET
BEERCATALUNYA SLAPATS FOOD
.AIXADAMONBOLET SL
AGROALIMENTÀRIA DE SAVASSONA
ARENYS DE PA I TORRADETES
CAROL TÒFONES ASSOCIATS,
CHEESE SECRET
CASTANYA DE VILADRAU (MUNICIPI VILADRAU)
MARIA RIGOL ORDI
BALATE
AGROGUST
NOIR ET BLANC
MOIÓ MELMELADES
ESPIRULINA NATURAL
ECOCAT CENTRAL
EL JARDÍ DELS SENTITS
ARTIPA FLECA SL
BOLET ORGANIC WINES

PRODECA
BATALLA CAFES
CA ROSSET
BOISANS
ESPÈCIES TEIXIDORSET AND ROS
PONS
TORTILLAS NAGUAL
CAN MABRES RAMADERS
CATALONIA GOURMET
CELLER VEGA AIXALÀ
AROMIS DE LA CONCA
ON THE ROCKS
VIDBERTUSFET A LA CONCA
CUICK
FRUITS SECS TORRA
TORRONS I MEL ALEMANY
BEN FET!
KENSHOSAKE
FORMATGES MONTBRÚ
PATATAS FRITAS TORRES,
IMPACTO Y ACCION SA (MAS RODO VITIVINICOLA)
LEO BOECK
CASA RIERA ORDEIX
LIDEROU
FRUITA BLANCH
ELIXIRS DE PONENT
CAN GARRIGA
KARAT D'URGELL
ECOHERBES
TERRES DE LLUM
LACTICS UBACH
GAMBA DE PALAMÓS - PALAMÓS PEIX
ENCANTARAN
HAPPY-LAB (GOURMANDISE)

GIRONA
GIN NUT
LA BALDA
LA SELVASERIA
MAS MARCÈ
EMPORDÀLIA
PERE MOLÍ GER
PESCADORS DE ROSES
ESCATA - GASTROEVENTS
ANXOVES CALLOL
GIN VOLCANIC
AIGUA DE SALENYS
CAFETÍ - FAMILIA ROURA
LA MINERAGERISENA - COOP GARRIGUELLA
OLI DE VENTALLÓ
QUIM MATAS - SOFREGIT
CELLER PERE GUARDIOLA
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PROGRAMACIÓ
DE LA CUINA
DE L’ESPAI CATALUNYA

XARXES SOCIALS DELS IMPLICATS
GIRONA EXCEL·LENT:
INSTAGRAM - @gironaexcellent
F/T - @excellentGirona + @ddgi
PATRONAT TURISME COSTA BRAVA: @foodcostabrava
.
@prodecat
@somgastronomia
#CatalanFood
.
@productesterra
@diba (@dibacat instagram)

@BCNmoltmes
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6. GASTRONOMIA,
PRODUCTE I
INTERNACIONALITZACIÓ

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

Es planteja una revisió d’aquelles iniciatives i
experiències a nivell internacional que puguin
servir d’aprenentatge o inspiració prèvia a una
proposta d’estratègia per a Catalunya. Aquesta
revisió es fa a partir d’una cerca dirigida a
aquelles experiències que segons l’expertesa de
la Fundació Alícia poden ser útils o interessants.
No hi ha voluntat d’exhaustivitat en el nombre
d’experiències presentades ni en les anàlisis,
doncs cada cas té unes particularitats pròpies
que no són comparables entre elles.
Es tracta, per tant, d’identificar models que
puguin servir de patró o referència. Ens ha
interessat veure quines són les claus de cadascun
dels models o casos d’èxit, més enllà dels
condicionants d’oportunitat, econòmics o
geopolítics, per veure si en podem treure
ensenyaments aplicables.
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#CATALANFOOD
XEFS I PRODUCTORS S’ALIEN PER MOSTRAR
INTERNACIONALMENT LA POTÈNCIA DE L’AGROALIMENTACIÓ
CATALANA
Aquests vídeos de la Maria Nicolau (oli d'oliva), Fermí Puig (tòfona) i Zoe Valero (torrons), entre altres relacionats
amb professionals del sector agroalimentari s’estan distribuint des de Prodeca del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Alimentació.
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INTERNACIONALITZACIÓ
DE LA CUINA I PRODUCTE
CATALÀ
Seguint amb les línies dibuixades pel Pla de
Gastronomia de Catalunya pel que fa a
internacionalització i economia, l'oportunitat és
molt clara, doncs la gastronomia catalana pot
ser un actiu determinant alhora de singularitzar
l'oferta.

OBJECTIU
Desenvolupar una estratègia per reforçar la
internacionalització dels productes
agroalimentaris de Catalunya basada en les
oportunitats derivades de la bona imatge, la
influència i la presència de la gastronomia
catalana al món.
IDEES FORÇA
Barcelona/Catalunya. És un territori referent de
creativitat i innovació gastronòmica. Capital
gastronòmica en referència a restauració i alta
cuina.
• Territori, productes, productors. Territori amb
una diversitat de paisatges concentrats en un
espai relativament petit. Una gran diversitat de
productes de la terra i de petites produccions
locals que configuren les matèries primeres de la
cultura i de l’alimentació.
• Història, tradició, identitat. Territori fruit d’una
història oberta per tradició, des dels ibers a la
cuina grecoromana, la presència àrab, els jueus,
Amèrica, la influència francesa, la decisiva
emigració d’altres parts de l’estat espanyol, han
fet del receptari català un patrimoni
extraordinari.
• Menjar saludable, dieta mediterrània. Catalunya
és una regió plenament mediterrània pel que fa
a l’alimentació i això queda recollit al PREDIMED.
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Memòria 2019
SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
CANVI D’IMATGE CORPORATIVA DE
LA MARCA PRODECA
El 2019 ha estat l’any de la renovació de marca
corporativa de Prodeca. La necessitat d’adaptar les
comunicacions de dades i resultats econòmics a un
llenguatge gràfic que faciliti la seva entesa per a
públic professional i generals ha estat el motiu
impulsor d’un nou univers d’icones i presentacions
iconogràfiques. Alhora, l'eslògan de Prodeca,
tradicionalment centrat en les exportacions, s’ha
adaptat a la casuística actual del nostre consum.

Un moment en el que la valorització del producte
entre el públic local és necessari per a poder
consumir localment els productes pròxims de
Catalunya sense haver de, necessàriament, exportarlos a països tercers. Addicionalment, s’han elaborat
plantilles per a tot tipus de comunicacions amb la
nova imatge i s’ha dotat a l’àrea amb eines dirigides
als diferents sectors de Prodeca per poder fer
presentacions més efectives i eficients en menys
temps.
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SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
ELABORACIÓ DE NOU CODI GRÀFIC
S’estableixen l’estil visual de les icones corporatives de la marca, el tipus de taules i gràfiques i els tipus de mapes
que cal utilitzar en els documents corporatius i de comunicació.
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Memòria 2019
SERVEIS

F&B
Newsletter temàtic mensual adre
çat als importadors i sobre les n
otícies del sector aliments i b
egudes català
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Memòria 2019
SERVEIS

F&B
PER
QUÈ?
Newsletter temàtic sobre
mercats o actuacions adreçats a
les empreses catalanes.
Sintetitzen les dades d'interès
socio-econòmic i de negoci
agroalimentari.
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SERVEIS

PER
QUÈ?

Newsletter temàtic sobre
mercats o actuacions adreçats a
les empreses catalanes.
Sintetitzen les dades d'interès
socio-econòmic i de negoci
agroalimentari.
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SERVEIS

PER
QUÈ?
Newsletter temàtic sobre
mercats o actuacions adreçats a
les empreses catalanes.
Sintetitzen les dades d'interès
socio-econòmic i de negoci
agroalimentari.
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SERVEIS

PER
QUÈ?

Newsletter temàtic sobre
mercats o actuacions adreçats a
les empreses catalanes.
Sintetitzen les dades d'interès
socio-econòmic i de negoci
agroalimentari.
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SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS
Hem fet un canvi d’estratègia a xarxes socials, pensant
en un públic objectiu més professional.
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SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS
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SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS

75

Memòria 2019
SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
XARXES SOCIALS
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SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
ACCIONS GABINET DE PREMSA
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SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
ACCIONS GABINET DE PREMSA
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SERVEIS

ACTIVITAT DE
COMUNICACIÓ
BRÈXIT

576

Estratègia de comunicació en base de dades i
coneixement

6

La presentació es va enviar el
mateix dia, aconseguint un
gran posicionament als
mitjans.
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