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EMOCIONS AGRÀRIES

José María Bonmatí

Director general d’AECOC

La cadena agroalimentària: un
exemple de lideratge i compromís

AGENDA

Molts certàmens
previstos per a l’últim
semestre de l’any s’han
posposat a causa de la
pandèmia de la COVID-19.
Els esdeveniments
següents, en principi,
s’espera que se celebrin
en les dates indicades.

Els aprenentatges del sector
alimentari són, a més, claus
perquè la resta de sectors –en
especial, el comerç no alimentari
i també l’hostaleria, que fa de
motor econòmic i que, a més,
té un clar efecte tractor per al
conjunt de l’alimentació– afrontin
la tornada a l’activitat amb
total garantia per a empleats i
clients. Un objectiu clarament
prioritari en aquesta nova
realitat, on el consumidor té un
enorme problema de confiança
i on buscarà, fonamentalment,
experiències segures.

Els estudis d’AECOC indiquen
que, un cop superada la crisi,
tindrem un consumidor que
controlarà més les despeses,
buscarà ofertes, comprarà més
productes de proximitat, però
també valorarà més el compromís
de les empreses amb la societat
i l’entorn en què opera. I en això
també el gran consum ha fet gala
d’un lideratge exemplar a l’hora de
donar suport a la comunitat, als
seus treballadors i als col·lectius
més vulnerables. La gestió de
la COVID-19 està suposant un
desafiament majúscul per al
nostre sistema sanitari,
institucions, economia i societat,
però també ha servit per
mostrar el valor d’una cadena
agroalimentària segura, eficient i,
a més, solidària.

A AECOC tenim clar que la
nostra economia i la nostra
societat afronten una situació
d’excepcionalitat, i que després
del “xoc d’oferta” provocat pel

OCTUBRE

Avui, a més, sabem que
no només la cadena de
subministrament va funcionar

tancament de negocis haurem
d’afrontar un “xoc de demanda”
fruit del pla de desescalada, la
reducció de la renda disponible i
la caiguda de l’índex de confiança
del consumidor. Per això, estem
treballant per assegurar la viabilitat
dels sectors més afectats per
aquesta crisi, buscant preservar no
només la liquiditat a curt termini,
sinó també la solvència de les
empreses a mitjà i llarg termini.

SETEMBRE

Convé recordar que la incertesa
creada per la declaració de
l’estat d’alarma a tot el país a
mitjan mes de març va provocar,
durant les primeres jornades,
compres d’acaparament per
part dels consumidors. No
obstant això, gràcies a l’esforç
i l’eficiència del conjunt de la
cadena de valor –des del sector
primari fins a la distribució–,
el sector agroalimentari va
demostrar que el proveïment
estava assegurat, i va tornar
així la tranquil·litat a les llars
espanyoles.

fins i tot en els moments més
tensos, sinó que a més vam
superar aquesta difícil prova
amb nota. Així ho confirma
el baròmetre sobre ruptura
d’estoc, elaborat per AECOC
en col·laboració amb Nielsen,
que mostra que la distribució
espanyola té les millors ràtios
d’Europa en disponibilitat de
productes a les botigues durant
la crisi de la COVID-19.

SETEMBRE

Per als que fa dècades que
treballem braç a braç amb les
empreses que representen les
diferents baules de la cadena
agroalimentària no ha estat cap
sorpresa veure que han estat
capaces de fer front a una crisi
tan dramàtica com imprevisible.
I és que en un context
realment complex la cadena
agroalimentària ha mostrat
solidesa, eficiència i sentit de la
responsabilitat, fent una gran
tasca social.

Alimentaria

Fira de Sant Miquel

Fruit Attraction

Del 14 al 17

Del 24 al 27

Del 20 al 22

03 I Núm. 43 · 2020

SABIES QUE...

Campanya extraordinària de sol·licituds PAC 2020
La crisi sanitària del coronavirus
i les seves conseqüències,
sobretot l’estat l’alarma, amb
el confinament de la població
i el cessament d’activitats, ha
obligat el sector mateix i les
administracions públiques a
atendre una campanya de la PAC
2020 atípica i extraordinària.
Així, al BOE del 30 d’abril
passat es publicava l’Ordre
APA/377/2020, del Ministeri
d’Agricultura, per ampliar fins
al 15 de juny el termini de
presentació de la sol·licitud única
de pagaments directes i ajudes
de la PAC de la campanya 2020,
quan l’habitual és que arribi fins
al 30 d’abril i, després d’una
primer pròrroga, fins al 15 de
maig.
A més, pagesos i ramaders han
tingut 15 dies més, fins al 30
de juny, per modificar-la (per
exemple, canvi en els plans
de sembra) i per presentar a
les comunitats autònomes les
comunicacions de cessions
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de drets de pagament bàsic i
complir amb l’obligació de tenir
a disposició les parcel·les per
sol·licitar ajudes o demanar
drets de pagament a la Reserva
Nacional.
També els controls sobre el
terreny s’han reduït del 5 % al
3 % dels expedients per evitar
el retard en els terminis de
pagament, i si alguns productors
no poguessin complir les
exigències de condicionalitat
per causa de força major per la
crisi sanitària, l’Administració

700.000
pagesos i ramaders, calcula
el MAPA, podran disposar
des del 16 d’octubre d’uns
3.421 M€, 2.926 dels quals
correspondran a la suma
de la bestreta de pagament
bàsic i del pagament “verd”
de la PAC.

estudiaria aquests casos per
evitar penalitzar el beneficiari.
A partir del pròxim 16 d’octubre
(nou exercici financer 2021
a la UE), el MAPA posarà a
disposició de les comunitats
autònomes, perquè les abonin
als beneficiaris, bestretes de
fins a un 70 % del total dels
ajuts directes de la PAC i fins
al 85 % en algunes mesures de
desenvolupament rural, fins i tot
encara que les administracions
autonòmiques no hagin acabat
els controls sobre el terreny.
S’endarrereixen igualment
els terminis en què les
comunitats autònomes hauran
de comunicar al MAPA la
informació de sol·licitants,
superfícies i recintes PAC
declarats, règims d’ajuts
demanats, etc., que arriba
fins al 31 de juliol, com també
les estadístiques de control i
els resultats dels controls de
condicionalitat, que acabaran el
31 d’agost.

SABIES QUE...

La CE presenta les seves esperades estratègies
“De la granja a la taula” i “Biodiversitat 2030”
Amb la sorprenent absència del
comissari d’Agricultura, Januz
Wojciechowski, responsable
de la “granja” comunitària, la
Comissió Europea va revelar el
dia 20 de maig passat les seves
esperades estratègies “De la
granja a la taula”, iniciativa que
pretén assentar les bases de la
transició cap a una producció
i un consum d’aliments més
sostenibles, i l’estratègia
“Biodiversitat 2030”, per
assegurar l’ús sostenible
dels recursos i combatre la
contaminació.
L’objectiu d’ambdues iniciatives
és obrir el debat sobre la
transformació de la política
alimentària europea i les
mesures per frenar la pèrdua
de biodiversitat, dins del Pacte
Verd amb el qual Brussel·les vol
aconseguir una economia neutra
en emissions de CO2 el 2050.
Segons va destacar la CE en la
presentació, “la crisi provocada
per la pandèmia de la COVID-19
ha demostrat fins a quin punt
ens fa vulnerables l’augment de
la pèrdua de biodiversitat i és

crucial un sistema alimentari
que funcioni correctament per
a la nostra societat. Les dues
estratègies donen prioritat als
ciutadans en el seu compromís
d’augmentar la protecció
del sòl i el mar, regenerar
els ecosistemes degradats i
fer que la UE lideri l’escena
internacional, tant pel que fa a
la protecció de la biodiversitat
com a la creació d’una cadena
alimentària sostenible.”
“Ambdues estratègies són
crucials per garantir la salut i el
benestar, i crear les inversions
necessàries per restablir
l’economia al més aviat possible”,
va destacar en la presentació
el vicepresident de la CE, Frans
Timmermans.
Les propostes principals de
l’estratègia “De la granja a
la taula” apareixen al quadre
adjunt. D’altra banda, l’estratègia
“Biodiversitat 2030” presenta
mesures concretes per afrontar
la regeneració de la biodiversitat
d’Europa d’aquí al 2030, cosa
que inclou transformar un mínim
del 30 % de les terres i mars

d’Europa en zones protegides
administrades amb eficàcia i
tornar a un mínim del 10 % de la
superfície agrícola uns elements
paisatgístics molt variats.

“DE LA GRANJA A LA TAULA”
OBJECTIUS PRINCIPALS
- Fer que el 25 % de la superfície
agrària total de la UE sigui
ecològica.
- Reduir l’ús de fertilitzants,
almenys, en un 20 %.
- Reduir l’ús de productes
fitosanitaris en un 50 %.
- Retallar en un 50 % les vendes
d’antibiòtics tant per a animals de
granja com en l’aqüicultura.
- Aconseguir que totes les zones
rurals tinguin accés a la banda
ampla el 2025.
- Introduir l’etiquetatge obligatori
dels aspectes nutricionals a la
part davantera dels envasos dels
aliments.
- Restringir la promoció, mitjançant
declaracions nutricionals o de
propietats saludables, d’aliments
rics en greixos, sucres i sal.
- Proposar l’extensió de les
indicacions obligatòries d’origen o
procedència a certs productes.
- Revisar el programa de promoció
de la UE per a productes agraris.
- Promoure la recerca de fonts de
proteïnes alternatives, d’origen
vegetal, marí o a través del consum
d’insectes.
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SABIES QUE...

Avança el disseny
dels ecoesquemes per
incloure de la pròxima
PAC
Ministeri d’Agricultura,
comunitats autònomes i
organitzacions del sector ja
treballen en un document
per dissenyar els anomenats
ecoesquemes de la pròxima
reforma de la PAC, que permetin
presentar el sistema productiu
agrari europeu com un model
diferenciat en els mercats
internacionals.
Són vuit els ecoesquemes
proposats: pasturatge extensiu;
implantació i manteniment
de cobertura vegetal viva en
conreus; incorporació al sòl de
restes de poda en conreus
llenyosos; foment de rotacions
en conreus millorants;
foment d’aplicació de plans
individuals de fertilització;
foment d’aplicació de plans
individuals d’ús sostenible
de productes fitosanitaris;
implantació i conservació de
marges, illes de vegetació i
corredors multifuncionals,
i participació en programes
individuals o col·lectius de
valorització energètica de fems
de rumiadors i equins i biomassa
d’origen vegetal.
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Es redueix la bretxa
digital al món rural
L’informe Cobertura de banda
ancha en España en el 2019
constata la reducció de la
bretxa digital de les zones rurals,
on la cobertura de la velocitat
de més de 30 Mbps ha millorat
32 punts percentuals. El juny
del 2019 la cobertura arribava
al 86,6 % de la població,
aproximadament més de set
milions de persones que viuen
en municipis amb una densitat
de població inferior a 100
habitants/km2, gairebé tres
milions més que el 2018. Pel
que fa a la cobertura de xarxes
ultraràpides de més de 100
Mbps, l’augment a les zones
rurals ha estat de dotze punts
percentuals, del 38 % al
49,8 %.

Més de 16.000
empreses i autònoms
demanen finançament
ICO
Unes 16.476 empreses
i autònoms directament
relacionats amb els sectors
de la producció agrària i de
la transformació industrial
agroalimentària van demanar
finançament amb la línia d’avals
de l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO) per 3.296 M€
fins al passat 18 de maig, dins
de l’import avalat de fins a
100.000 M€, que va aprovar
el Govern espanyol el 17 de
març passat. El seu objectiu
principal és pal·liar la falta de
liquiditat i de circulant com a
conseqüència de les mesures
adoptades per frenar l’expansió
de la malaltia de la COVID-19.

Els preus rebuts per pagesos i ramaders van
baixar un 4,2 %
L’índex de preus rebuts pels pagesos i els ramaders el 2019 va
baixar un 4,16 %. En productes agrícoles, els preus van baixar
un 8,61 %, i el seu valor anual va quedar en el 94,63 %, és a
dir, van baixar un 5,37 % respecte del 2015, any base, mentre
que, per contra, els dels productes animals van remuntar un
2,2 %, i van quedar en el 104,22 %, amb una alça del 4,2 %.

SABIES QUE...

La proposta financera de la UE per al
2021-2027 retallaria un 9 % els fons de la PAC
La Comissió Europea ha
proposat destinar 348.264
M€ (a preus constants del
2018) per a la Política Agrícola
Comuna, PAC, els pròxims
set anys en el Marc Financer
Plurianual per al 2021-2027,
que va avançar el 27 de maig
passat la presidenta de la CE,
Ursula von der Leyen, davant
del Parlament Europeu.

La dotació de la PAC, a
través de l’Instrument de

pretén donar suport a les
zones rurals a l’hora de dur a
terme els canvis estructurals
necessaris, d’acord amb el Pacte
Verd Europeu i per aconseguir
els ambiciosos objectius de les
estratègies “De la granja a la
taula” i “Biodiversitat 2030.”
Així mateix, el Fons Europeu
de Pesca disposaria, segons la
proposta del MFP, de 6.671 M€
a preus corrents (5.930 M€ a
preus del 2018).

“Ara, correspon al Consell
Europeu i al Parlament
Europeu restablir la
coherència i donar als sectors
agrícoles europeus els
mitjans per complir la seva
missió d’abastir d’aliments
els mercats en quantitat i
qualitat, i de gestionar de
manera sostenible el nostre
patrimoni natural”, segons va
destacar després de conèixer
la proposta del Think Tank
Farm Europe.

Recuperació, augmenta
en 26.434 M€, segons el
MAPA
Si s’aconsegueix l’aprovació
dels 27 estats membres, això
significaria que la PAC perdria
en els pròxims set anys un 9 %
dels fons que té actualment, i
que en l’actual període 20142020 se situen en un total de
382.855 M€.
Del total financer proposat
per a la PAC, 258.251 M€
correspondrien al pilar I, que
comprèn els ajuts directes
a pagesos i ramaders i a
mesures de mercat, i 90.013
milions al pilar II, que inclou
els ajuts al desenvolupament,
cosa que representa una
retallada del 9,7 % i del 6,3 %,
respectivament, respecte del
pressupost actual.
I això, malgrat que els ajuts
al desenvolupament rural
es veurien reforçats amb
15.000 M€ del nou Fons de
Recuperació (NextGeneration
UE) amb el qual Brussel·les

BAIXADA DE LA DESPESA AGRÀRIA EN TERMES REALS A
LA PROPOSTA DE LA CE
Preus constants

Pressupostos

Proposta

2018 · Milers de milions

UE 2014-20

CE 2021-2027

Total
Fons Agraris

383

348,3

-9,1 %

FEAGA (ajudes
directes PAC)

286

258,3

-9,7 %

96

90

-6,3 %

35,40 %

18,83 %

-46,8 %

FEADER

(Desenvolupament Rural)

Pes de la PAC

Diferència

Font: COAG sobre dades oficials de la CE.
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AGROECONOMIA

El sector pesquer, al centre del
debat post-Brexit
“Si l’objectiu d’Espanya és garantir els drets de les
empreses nacionals, l’accés de la flota espanyola a les
aigües del Regne Unit ha de tenir una consideració
prioritària. Per això, confiem que al final de la negociació
no es faci servir la pesca com a moneda de canvi, com
ha passat en ocasions anteriors”, segons va destacar
el secretari general de la Confederació Espanyola de
Pesca, CEPESCA, Javier Garat, en una trobada recent
per comentar l’estat del mandat de negociació entre la
UE i el Regne Unit per tancar el Brexit.

D’altra banda, Iván López, portaveu de CEPESCA a
la EUFA i president del Consell Consultiu de la Flota
Comunitària de Llarga Distància (LDAC) –la missió del
qual és assessorar les institucions europees i els estats
membres sobre qüestions relatives als acords de
pesca amb tercers països–, va subratllar que “el sector
pesquer és al centre del debat post-Brexit perquè així
ho ha volgut també el Regne Unit i s’ha convertit en
una vara de mesurar per veure qui guanyarà en aquesta
negociació”.

El sector pesquer que representa CEPESCA ha sol·licitat
al Govern una correcta defensa dels seus interessos,
que passa, prioritàriament, per assegurar l’accés de la
flota espanyola a les aigües del Regne Unit i, en segon
lloc, mantenir l’accés recíproc als mercats, en línia amb
la postura que manté l’European Fisheries Alliance
(EUFA), de la qual formen part les organitzacions
empresarials pesqueres de nou països comunitaris.

Segons López, el que s’exposa en el mandat de
sortida és que la pesca té un paper molt important
en l’esdevenir de l’acord general amb el Regne Unit.
“En aquests moments, és gairebé una precondició
satisfactòria per a ambdues parts, perquè si no és així,
es podrien parar les negociacions el proper 30 de juny”.

Gerard van Balsfoort, president d’EUFA, va transmetre
a Michel Barnier, negociador de la UE, aquests dos
objectius fonamentals per al sector pesquer en la
negociació, i aquest últim va reconèixer la importància
que té per als 27 l’accés a aquestes aigües.
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Per als representants de CEPESCA, l’important és
aconseguir un acord polític amb el Regne Unit, perquè
seria inviable negociar any rere any el maneig de
caladors i quotes. “Volem continuar amb el mateix
nivell de quotes i d’accés a les aigües britàniques, que
es respectin les inversions dels europeus allà i que hi
hagi un mercat ininterromput en tots dos sentits”.

AGROECONOMIA

En relació amb aquestes negociacions, el ministre Luis
Planas va destacar fa poc al Congrés que a Espanya
s’està treballant perquè l’acord estigui a punt al juliol.
“El mandat que té la UE per a la negociació respon als

interessos espanyols. La nostra posició és intercanviar
accés a aigües per accés a mercats”.

DADES DEL SECTOR I EL REGNE UNIT
La flota espanyola

captura anualment al voltant
de 9.000 tones de peix a les
aigües del Regne Unit, per
un valor de 27 M€, i a les
aigües de l’Atlàntic Nord-est,
tant britàniques com d’altres
països de la UE, 29.000
tones, per un valor de més
de 121 M€.

88 vaixells
de bandera
espanyola tenen

la possibilitat de
pescar en caladors
del Regne Unit
i donen feina a
2.150 tripulants.

55 vaixells de
capital espanyol

pesquen en
caladors del Regne
Unit. També hi
ha 28 vaixells de
capital espanyol
amb bandera del
Regne Unit que
sortiran de la UE.

Espanya importa del
Regne Unit una mitjana

anual de 43.000 tones de
productes pesquers per
valor de 246 M€.

Espanya exporta al
Regne Unit una mitjana

anual de 21.000 tones
de peix i productes de la
pesca, valorats en 95 M€.

Nou sistema de gestió de les quotes de pesca a les aigües
peninsulars de l’Atlàntic
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va
publicar el 2 d’abril passat al BOE una ordre ministerial
per la qual s’estableix un nou sistema de gestió de les
quotes de pesca assignades anualment a Espanya,
aplicable principalment als estocs sotmesos a TAC
(total admissible de captures) i quotes a les aigües
peninsulars de l’Atlàntic.
Aquest nou sistema suposa modificar les diferents
ordres ministerials que regulen aquests caladors des de
l’any 2014. Entre les principals mesures adoptades, es
flexibilitzen les transmissions temporals i definitives de
possibilitats de pesca per als vaixells amb repartiment
individual al Cantàbric i el Nord-est, el golf de Cadis
i els que pesquen en aigües de Portugal, de manera
que es permet que els vaixells s’adaptin millor a les
seves pesqueries dins dels repartiments establerts
prèviament.
A més, s’estableix un mecanisme d’optimització anual
de les quotes en aquests caladors mitjançant el qual,
a partir de l’1 d’octubre de cada any, els vaixells que
hagin exhaurit les seves quotes prèviament o els que
a partir d’aquesta data les vagin exhaurint puguin
continuar pescant mitjançant l’ús de les quotes que els
sobrin a altres vaixells.

Així mateix, es fixen altres procediments per gestionar
les quotes de pesca assignades a Espanya, que fins ara
no estaven establerts tret de casos puntuals, i també
s’estableixen principis per al repartiment anual de
quotes que fins ara no s’havien repartit internament a
Espanya, d’estocs àmpliament distribuïts, com la llúcera
o el sorell en aigües de la Unió Europea, i una reserva
mínima de quota de peix espasa a l’Atlàntic Nord per
computar les captures accidentals de determinades
flotes que fins ara no tenien cap assignació d’aquest
estoc.
De manera complementària, també s’estableixen procediments uniformes per al cessament de l’activitat i el
tancament de les pesqueries en cas que s’exhaureixin
les quotes.
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UN CAFÈ AMB
començar tard, el 2016. Des
d’aleshores, el ritme d’execució
s’ha anat incrementant
exponencialment. Mentre que el
2017 es van executar al voltant
de 12 M€, només durant el 2019
s’han superat els 41 M€. D’altra
banda, el PNDR ja té compromès
el 73 % de la dotació per a tot
el període de programació, i
encara queden tres anys per
continuar executant tot el que
s’ha programat.

“És imprescindible que a la futura PAC
es reconegui específicament el paper
fonamental que tenen els joves i les
dones rurals”
El Consell de Ministres ratificava el 4 de febrer passat Isabel
Bombal Díaz com a directora general de Desenvolupament
Rural, Innovació i Formació Agroalimentària del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). Enginyera agrònoma
per la Universitat Politècnica de Madrid, és funcionària i ha
desenvolupat tota la carrera professional en aquest Ministeri,
on ha ocupat diferents i altes responsabilitats.
Com va l’execució i els
compromisos del Programa
Nacional de Desenvolupament
Rural (PNDR), que depèn
directament del seu
departament? Hi haurà
problemes per executar la
totalitat dels gairebé 240 M€
de fons FEADER previstos al
final del període?
Actualment, el Programa

10 I Núm. 43 · 2020

Nacional de Desenvolupament
Rural ha executat prop de 90
M€ de fons FEADER, cosa que
suposa aproximadament el 40 %
de la dotació per a tot el període
de programació.
No és una execució gaire
elevada si es compara amb altres
programes de desenvolupament
rural, però cal tenir en compte
que la implementació va

Les actuacions del programa
s’han vist inevitablement
afectades per l’estat d’alarma
decretat a Espanya el 14 de
març passat. No obstant això,
esperem que l’impacte d’aquesta
pandèmia en l’execució del
programa sigui moderat. Fins i
tot amb aquest descens puntual
el 2020, executaríem la totalitat
dels fons FEADER assignats al
PNDR el 2023.
Quines són les prioritat bàsiques
o “línies vermelles” del seu
departament per al pròxim
període de programació?
Es mantindran els PDR i la
seva gestió, tal com avui els
coneixem, o es preveuen canvis
importants?
Mantenir els fons de la PAC
en uns nivells similars als de
l’actual període 2014-2020
és una de les prioritats del
Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació. Per a Espanya
també és molt important garantir
que les comunitats autònomes
continuïn tenint un paper
protagonista en el disseny i la
gestió de les intervencions de
desenvolupament rural, dins
del Pla Estratègic Nacional que
estem elaborant actualment.
També és imprescindible que
a la futura PAC es reconegui
específicament el paper
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fonamental que tenen els
joves i les dones rurals en
la vertebració del territori
i, en conseqüència, que
s’incorpori la perspectiva de
gènere a l’hora de dissenyar
les intervencions del pla
estratègic de la PAC, com
també respectar l’elegibilitat
de les inversions en regadius
sota compliment del pla
de demarcació en vigor, tal
com estableix actualment la
Directiva Marc de l’Aigua.
Després del canvi de Govern
hi va haver modificacions
de plans o accions de tipus
transversal que depenen de
més d’un ministeri. En quina
situació estan ara mateix pel
que fa al que depèn de la seva
Direcció, l’Estratègia per a la
Digitalització del Medi Rural
o l’Estratègia per al repte
Demogràfic?
Després del canvi de Govern
el juny del 2018, la Direcció
General de Desenvolupament
Rural, Innovació i Formació
Agroalimentària va abordar el

desenvolupament de l’estratègia
de digitalització del sector
agroalimentari i forestal i del
medi rural, com un element de
treball estratègic encaminat a
l’objectiu general d’eliminar o
reduir les barreres tècniques,
legislatives, econòmiques i
formatives existents per a la
transformació digital del sector i
del territori.
Aquesta estratègia se centra
en tres objectius específics:
reduir la bretxa digital, fomentar
l’ús de dades com a motor
d’impuls sectorial, i impulsar el
desenvolupament empresarial i
nous models de negoci. Aquesta
estratègia va ser adoptada pel
Consell de Ministres a finals
del març del 2019. Actualment,
està en curs el primer pla d’acció
biennal, que inclou 40 actuacions
amb un pressupost públic de
16 M€. El 70 % d’aquestes
actuacions estan liderades pel
Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació, però també es
recullen actuacions liderades per
altres administracions públiques,
com el Ministeri de Comerç,

“Els projectes d’innovació aprovats
s’han centrat en la competitivitat de
la indústria alimentària i la cadena
de valor, i la modernització de les
explotacions”

Indústria i Turisme, l’entitat
pública estatal Red.es i el mateix
Ministeri d’Assumptes Econòmics
i Transformació Digital, entre
d’altres.
Això es deu al fet que, a més
d’actuar en l’àmbit competencial
del nostre Ministeri,
l’estratègia proposa actuacions
que aproximen el sector
agroalimentari, el forestal i el
medi rural a la resta de polítiques
públiques que influeixen en la
transformació digital sectorial i
territorial, i que desenvolupen
diferents administracions
públiques.
Pel que fa a l’Estratègia Nacional
en el Repte Demogràfic, des
de la meva Direcció General
continuarem col·laborant amb la
Secretaria General per al Repte
Demogràfic del nou Ministeri per
a la Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, com ja estàvem fent
amb el Comissionat del Govern
anterior, tot i que correspon
ara a aquest nou departament
ministerial liderar les feines que
culminin amb l’aprovació formal
d’aquesta estratègia nacional.
La seva DG va incorporar durant
l’últim canvi de Govern el títol
d’innovació. S’han superat totes
les previsions de finançament
dels projectes d’agroinnovació
presentats pels grups operatius
que es tenien?
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La innovació és un instrument
fonamental i una prioritat
transversal per al sector
agroalimentari i el medi rural.
Dins d’aquesta Direcció
General hi ha la Subdirecció
General d’Innovació i
Digitalització, que té entre les
seves funcions fer el seguiment
de l’Estratègia de Digitalització
anteriorment comentada i el
de les ajudes a la innovació
del Programa Nacional de
Desenvolupament Rural,
entre moltes altres funcions
relacionades amb innovació i
digitalització.
Aquests ajuts permeten donar
suport financer a la creació
de grups operatius d’àmbit
supraautonòmic, com també
executar projectes innovadors
per part d’aquests grups.
Actualment, amb dues
convocatòries d’ajudes a la
creació de grups operatius i
dues convocatòries d’ajuts
més a l’execució de projectes
12 I Núm. 43 · 2020

d’innovació, s’ha finançat la
creació de 177 grups operatius
supraautonòmics, per un import
final de 7,2 M€,
I s’han concedit ajuts per
executar 69 projectes innovadors
d’interès general, per un import
de 34,5 M€.
Aquestes convocatòries han
tingut una gran acollida en
el sector, com ho demostren
les 385 sol·licituds rebudes.
Per això, la dotació financera
d’aquestes mesures s’han anat
incrementant fins als 58,5 M€
que s’han proposat en l’última

“A Espanya s’ha
triplicat l’import
del pagament
complementari dels
ajuts a joves que
concedeix el primer
pilar de la PAC”

modificació del Programa
Nacional de Desenvolupament
Rural (7,2 M€ per a la creació
de grups operatius i 51,3 M€
per a l’execució de projectes
d’innovació).
Actualment, es preveu publicar
els pròxims mesos una última
convocatòria d’ajuts a projectes
innovadors dins del període
actual de programació 20142020 per un import superior
a 17 M€. Amb aquest ajut es
podrà finançar l’execució de
més de 30 projectes innovadors,
que podran, a més, atendre
necessitats específiques
sectorials.
Com va la incorporació de joves
a l’empresa agrària? Es preveuen
canvis per flexibilitzar i millorar
l’accés d’aquests col·lectiu al
camp i impulsar la modernització
de les seves explotacions?
Els joves i les dones rurals són
un dels tres eixos prioritaris

UN CAFÈ AMB
d’actuació d’aquest Ministeri
per impulsar els territoris
rurals, juntament amb el suport
a la innovació i la digitalització
del medi rural, i el regadiu
sostenible.
Per afavorir la incorporació de
les dones i els joves a l’activitat
agrària, com també la dels
emprenedors que diversifiquin
l’activitat econòmica rural a
través de la digitalització i
les noves tecnologies, estem
executant diverses mesures,
entre les quals m’agradaria
destacar les següents:
• Dins dels treballs
preparatoris del futur Pla
Estratègic Nacional per a
la PAC post-2020, des del
Ministeri, en col·laboració amb
les comunitats autònomes i
les OPA, hem fet una anàlisi
exhaustiva per identificar les
necessitats dels joves i on
s’havien de centrar els esforços
per garantir-ne el manteniment
i la incorporació a l’activitat
agrària.
• Mesures de fiscalitat per
a joves que facilitin que
s’incorporin a l’activitat agrària
i s’hi mantinguin. En aquest

sentit, durant el mes de febrer
es va aprovar el Reial decret llei
5/2020 que millora l’impacte
fiscal dels ajuts a la primera
instal·lació de joves pagesos dels
programes de desenvolupament
rural.
• Hem creat fa poc un grup
focal d’experts d’accés a la
terra, per buscar solucions
concretes i possibles mesures
per desenvolupar-les a escala
nacional, i donar resposta,
d’aquesta manera, a una de les
dificultats principals detectades
en la incorporació de joves a
l’activitat agrària.
• En matèria d’accés al crèdit,
des del Ministeri estem treballant
per introduir les modificacions
necessàries per permetre
que l’instrument financer de
gestió centralitzada faciliti el
finançament necessari i liquiditat
als joves beneficiaris dels PDR
autonòmics, més encara en
aquesta situació de crisi sanitària
i financera causada per la
COVID-19.
• A més, estem dissenyant un
programa d’assessorament i
intercanvi per a joves agricultors i
ramaders en explotacions model,

en col·laboració amb les OPA.
Com a primera actuació
d’aquest programa, a la meva
Direcció General hem fet
un estudi de les necessitats
formatives de joves pagesos.
Voldria destacar també
l’important suport financer que
reben els joves dins de la PAC
2014-2020 i que, sens dubte,
tindrà continuïtat en el període
següent de programació, ja que
els joves i el relleu generacional
en l’activitat agrària són uns dels
objectius principals d’aquesta
política europea.
En política de modernització
de regadius, competència que
manté la seva DG, quines són
les previsions a mitjà-llarg
termini?
Durant els últims 20 anys,
aquest Ministeri ha modernitzat,
a escala nacional més de
550.000 hectàrees de regadiu,
i ha beneficiat prop de 200.000
regants i les seves famílies, amb
una inversió total propera als
2.000 M€, en un conjunt de
més de 280 actuacions.
Donant continuïtat a aquest
desenvolupament de polítiques
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en matèria de regadius, tenim
a mitjà termini uns objectius
clars d’actuació que responen
a criteris de sostenibilitat i
multifuncionalitat del regadiu.
Actualment, el Ministeri
té en marxa 32 obres de
modernització de regadius que
suposen una inversió global
de 266 M€ i la modernització
de prop de 50.000 hectàrees,
que beneficiarà més de 12.000
regants de diferents comunitats
de regants a tot el territori
nacional.
Igualment, estem treballant
en la prospecció sobre futures
actuacions de modernització
de regadius, en estret contacte
amb les comunitats de regants,
en gran part del territori
nacional.
Sabem que a llarg termini
queda un esforç molt important
per fer i, per això, treballem en
el Pla Director de Regadius,
que establirà criteris clars
de priorització i coordinació
amb la resta d’administracions
implicades per culminar amb
èxit i eficiència les obres
encara pendents, sempre tenint
en compte la sostenibilitat
ambiental com a principi rector
de les nostres actuacions.

14 I Núm. 43 · 2020

Per on aniran les modificacions que es volen incorporar a la llei
de titularitat compartida de les explotacions agràries, a fi de
donar un impuls al reconeixement del paper que tenen les dones
en aquest sector?
En aquest àmbit, estem treballant en diferents fronts:
- En la simplificació del procés d’alta de les explotacions
agràries en règim de titularitat compartida. El MAPA ha
detectat que les dificultats per dur a terme aquest procés
estan desanimant moltes dones, per la gran quantitat de
tràmits burocràtics necessaris. Per agilitzar-ho hem abordat
amb totes les administracions implicades en el procés d’alta
(tant de l’Administració General de l’Estat, amb diversos
departaments implicats, com de l’autonòmica) una revisió
d’aquest procés a fi de simplificar-lo i facilitar-ne a les
interessades la tramitació. Actualment estem posant en
marxa un projecte pilot amb 4 comunitats autònomes per
fer servir la plataforma CIRCE (que coordina la Direcció
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme) com a finestreta de les
explotacions agràries de titularitat compartida.
- En la millora d’incentius a aquesta figura per a les dones
que s’hi acullin. Estem treballant amb l’Agència Tributària i
la Tresoreria General de la Seguretat Social per trobar vies
de millora en els avantatges que ofereix la llei de titularitat
compartida, tant des del punt de vista fiscal com de
cotitzacions a la Seguretat Social. Volem aconseguir que la
titularitat compartida de les explotacions agràries resulti més
atractiva per a les dones que exerceixen l’activitat agrària en
el medi rural.
- En la clarificació de la figura legal, per unificar criteris
d’interpretació entre les administracions i donar-li visibilitat i
difusió.

INNOVA R+D+I

L’aposta de la
cooperativa Cobadú
per donar el millor
servei als socis
Cobadú és la cooperativa
agroalimentària més important de
Castella i Lleó, i una de les grans
referències d’àmbit nacional, que
ofereix una atenció integral al
col·lectiu de més de 10.500
pagesos i ramaders que avui dia
estan integrats en la societat
En el vessant agrícola, Cobadú
proporciona als socis les llavors
que després es convertiran en les
collites que també comercialitza
la cooperativa. A més, ofereix
multitud de productes i serveis,
com la distribució de gasoil,
adobs, productes fitosanitaris,
maquinària de sembra directa,
etc., i els presta assessorament
tècnic amb una important xarxa
d’enginyers que segueixen el
desenvolupament dels conreus
des de l’origen.
En ramaderia, la seva activitat
més important és la fabricació
de pinsos compostos, a més
de la comercialització de les
produccions dels seus socis de
vacum, oví, porcí i llet.
Per donar-los suport en el
dia a dia a les granges, té un
ampli equip de veterinaris
que presten serveis tècnics,
d’assessorament en nutrició,
realització d’anàlisis clíniques
o valoració de sementals.
Durant aquests últims anys,

Cobadú ha anat augmentant
la xifra de negoci –345 milions
d’euros el 2019, un 3 % més– i
nombre de socis, com també
expandint-se territorialment.
El seu director general, Rafael
Sánchez Olea, comenta on té
posat el límit d’aquest creixement
la cooperativa: “Des de l’inici de
la nostra activitat, el 1982, hem
anat incorporant nous socis,
tant de les zones d’origen de la
cooperativa com de províncies
limítrofes de Castella i Lleó,
Extremadura i la zona centre
del país, a més de comptar amb
un col·lectiu molt important a
Portugal. El límit de la nostra
cooperativa està en l’equilibri
que hi pugui haver entre el
punt de fabricació, les matèries
primeres de les quals disposem
i la distància. En definitiva, que
puguem continuar sent eficients
en totes les activitats que duem
a terme i que continuem oferint
als socis productes i serveis de
qualitat a preus adequats”.
Així mateix, Cobadú va ser

“El nostre creixement
ha estat orgànic,
incorporant nous
socis, eixamplant
les nostres àrees
d’actuació i
col·laborant amb
altres entitats
associatives”
reconeguda fa una mica més
de dos anys com a entitat
associativa prioritària (EAP)
pel Ministeri d’Agricultura, un
reconeixement que va suposar un
impuls molt important a tota la
cooperativa i la culminació de la
feina ben feta durant aquests 38
anys, que els permetrà, segons
el director general, fer inversions
ja previstes en un temps
d’execució menor. “Sempre
hem tingut clar que la inversió
constant és una cosa fonamental
per créixer i dimensionar-nos,
per això, totes les inversions
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que teníem previstes a mitjà-llarg termini les
hem pogut avançar. Les que s’estan fent aniran
sempre en la línia de la cooperativa, centrant-nos
en les necessitats dels socis”. En aquest sentit,
la cooperativa té obertes línies d’innovació i
desenvolupament per assentar la seva expansió
sectorial i territorial, sempre en contacte
permanent amb les universitats, grups de recerca,
institucions públiques i empreses. En concret,
duu a terme multitud de projectes des del seu
departament de Nutrició i Qualitat enfocats a
millorar la qualitat i la presentació dels pinsos.
En el sector agrícola, Cobadú està immersa en
una iniciativa per dur a terme la deshidratació
de la remolatxa per fer-la servir en l’alimentació
d’animals monogàstrics i remugants.

Rafael Sánchez.

Director general de Cobadú

Una relació
amb AgroBank
basada en la
confiança

Digitalització
“Malgrat que el sector és tradicional i estable, la nostra cooperativa s’ha
caracteritzat per apostar per la inversió en tots els aspectes que puguin
millorar l’eficiència dels processos, partint sempre de les necessitats
detectades i amb l’objectiu últim de donar un servei millor als socis. Ja fa
anys que treballem amb eines de big data o mineria de dades –que ens
permeten gestionar millor la relació amb els socis–, un web i una app perquè
puguin fer gestions de manera còmoda, programes d’optimització per
millorar la logística de les comandes, etc. Acabem de demostrar que estem
preparats per al teletreball, i el nostre repte més imminent és afrontar un
canvi en el sistema de gestió que ens permeti fer un salt qualitatiu en la
gestió documental i poder avançar en una utilització menor del paper com a
suport”, subratlla Sánchez Olea.
“El nostre creixement ha estat orgànic, incorporant nous socis, eixamplant
les àrees d’actuació i col·laborant amb altres entitats associatives. Però hem
de continuar sent receptius als canvis del sector; això marcarà el nostre
desenvolupament i el de les explotacions dels socis, i per això hem d’estar
preparats per a un món cada vegada més globalitzat”.
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¿Com és la relació que
manté Cobadú amb
AgroBank, la línia de
negoci agrari de
CaixaBank?
- Mantenim una
relació fluida i que ve
de molts anys enrere,
construïda al llarg del
temps i basada en la
confiança.
A la cooperativa estem
molt satisfets amb la
nostra col·laboració,
ja que resolen les
nostres necessitats i
la filosofia d’empresa
encaixa perfectament
amb la de l’entitat
financera.

AGROQUALITAT

Del porc, als embotits...
Embotits: preparació que consisteix en una tripa natural o sintètica embotida
amb carn picada de porc, cansalada, sang cuita o altres ingredients i
condiments, que acostuma a tenir una forma allargada i arrodonida i que es
presenta crua, cuita, curada o fumada
A Espanya hi ha una línia molt clara que separa
geogràficament les tradicions xarcuteres. Pebre
vermell respecte de pebre negre. Embotits vermells
respecte d’embotits blancs. Tradició castellana, del
nord, extremenya i andalusa respecte de la tradició
catalana, balear, llevantina i valenciana.
La invenció del pebre vermell a la comarca de La
Vera, després de l’arribada dels primers pebrots
procedents del continent americà a finals del segle
xv al monestir jerònim de Yuste (des d’on va viatjar
fins al monestir del mateix orde a La Ñora, Múrcia), va
representar una autèntica revolució en l’elaboració
d’aquests derivats càrnics.
El pebre vermell, pols que s’obté després de moldre
pebrot sec i fumat, va tenyir per sempre aliments
amb una immensa càrrega tradicional com el xoriço
o el llom curat, aportant-los, a més de color, un gust
i una aroma intensos i un component conservant
crucial. Actualment, les empreses xarcuteres són
les compradores principals de pebre vermell de
qualitat de La Vera i de Múrcia, ambdós amb una
denominació d’origen protegida (DOP).
Dit això, és indiscutible que un dels aliments que
més lluny i millor enarboren el segell made in Spain
en els mercats internacionals és el xoriço. Juntament
amb la paella, la truita de patata o el gaspatxo, és
un dels sabors que més es vinculen a la tradició
espanyola. Tot i que això no vol dir que el consumidor
internacional conegui les diferents tipologies de
xoriço espanyol i les seves variades elaboracions
segons el lloc de procedència.
A Espanya trobem dos segells de qualitat europeus
que emparen la qualitat i la garantia d’origen de
determinats xoriços, un dels quals és la Indicació
Geogràfica Protegida (IGP) Chorizo Riojano, que
es caracteritza per tenir forma de “ferradura”, més
o menys cilíndrica. La seva superfície és neta i
irregular, generalment amb aspecte rugós, de tall llis,
ben lligat i en el qual s’aprecia una diferenciació clara
entre carn i greix.

SEGONS DADES PROVISIONALS DEL
CONSORCI DEL XORIÇO ESPANYOL
Espanya va exportar durant el 2019 un
total de 2.190.000 kg de producte amb
aquest marxamo.
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Una altra IGP d’aquest producte és la que protegeix el
nom i l’origen del Chorizo de Cantimpalos, elaborat
a la localitat segoviana del mateix nom i que ofereix
diferents formats i calibres: sarta, achorizado i cular.
El xoriço de Cantimpalos és un producte embotit i
curat, elaborat a partir de carn fresca de porc a la
qual s’afegeix sal i pebre vermell com a ingredients
bàsics i a les quals també s’hi pot afegir all i orenga,
que se sotmet a un procés d’assecat-maduració que
es fa, en més del 40 % del temps, en assecadors
naturals.

Choscos i sabadiegos
Aquests dos noms ens il·lustren
uns embotits tradicionals que han
estat a punt de desaparèixer: el
chosco de Tineo i el sabadiego de
Noreña.
El primer –que va aconseguir
reviure gràcies a l’impuls d’un
grup d’empresaris de la localitat
asturiana de Tineo i a la posterior
creació de la IGP homònima– és
un embotit desconegut per a
molts consumidors de fora del
Principat i que es compon de dos
ingredients bàsics: cap de llom i
llengua de porc adobades amb
sal, pebre vermell i all.
Aquest embotit és molt versàtil i
es consumeix principalment com
a vianda freda, tot i que la forma
tradicional de gaudir-ne és calent,
acompanyat de patates cuites i
amanit amb un bon oli d’oliva.
En una altra localitat asturiana,
Noreña, hi ha l’orde dels Caballeros
del Sabadiego, associació fundada
l’any 1988 amb l’objectiu de
recuperar i rellançar la producció
del sabadiego, com també la
de dignificar aquest producte i
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introduir-lo en cartes i aparadors
de la restauració i l’alimentació.
El sabadiego era l’embotit que
s’elaborava l’últim dia de la
matança del porc (habitualment,
un dissabte, d’aquí li ve el nom)
amb totes les carns, vísceres,
greix, sang, pebre vermell i ceba
que sobraven del procés. Avui
és reconegut com un producte
excepcional, a cavall entre el
botifarró i el xoriço.
Un altre dels embotits tradicionals
del nord d’Espanya és el botillo
del Bierzo, Lleó, que també té
una IGP i que s’elabora de manera
artesanal a partir de costelles i
cua de porc, seguint una recepta
que es transmet de generació en
generació.
Les matèries primeres es piquen
de manera manual per obtenir
bocins de mida uniforme. A
continuació, s’adoben amb ingredients com el pebre vermell, sal i
all, i s’emboteixen en grans tripes
de cec de porc. Després de lligarlos, els botillos es pengen en
fumadors naturals, on comença el

procés de curació amb brasers de
llenya d’alzina i roure.
Ben a prop, a Navarra, trobem
la xistorra, un embotit que
es fa pràcticament a totes les
carnisseries de la comunitat foral,
on el clima afavoreix l’assecat
natural sense que calgui fer servir
fum per fer-ho. És un producte de
curació curta, entre 1 i 25 dies,
que es menja fregit o cuit i que es
presenta en un budell fi, recte o
en forma de ferradura.
Es fa amb carn de porc, cansalada
i cansalada viada, i es condimenta
amb sal, pebre vermell i sucres, té
un color vermell i al tall mostra els
grans de carn magra i greix.
Habitualment, es menja fregida,

AGROQUALITAT

Morcilla de Burgos i sobrassades de Mallorca
Potser dos dels embotits més coneguts per les zones de producció
siguin la morcilla (botifarró), de Burgos, i la sobrassada, de Mallorca. La
morcilla de Burgos té IGP i és un producte càrnic que s’obté embotintla i coent-la, i per elaborar-la es fan servir ingredients com la ceba de
la varietat horcal –també anomenada matancera o de matança– que es
conrea tradicionalment en aquesta província, llard o greix, arròs, sang,
espècies i sal. D’altra banda, la sobrassada de Mallorca és un embotit
cru i curat, elaborat amb carn de porc (carn magra i cansalada) picada,
a la qual s’afegeix pebre vermell, sal i espècies, amassades, embotides
i curades. Habitualment, es menja fregida, poc feta, amb una gota d’oli
d’oliva verge a foc fort sense que es torri gaire.
poc feta, amb una gota d’oli
d’oliva verge a foc fort sense que
es torri gaire.
I de les deveses del sud-est
peninsular, a la tradició de la
llonganissa i el fuet a Catalunya.
A Vic hi ha el Consell Regulador de
la llonganissa de Vic, un embotit
de color vermell intens i brillant
al tall, que deixa perfectament
visibles els petits daus de greix i
el pebre en gra que n’integren la
composició tradicional.

Externament, destaca per la flora
que durant el procés d’assecat s’ha
assentat en els budells naturals
que serveixen per embotir les
carns de porc seleccionades.
I acabem aquest repàs, que pretén
ser iniciador i no exhaustiu, per
la geografia del embotit del porc
a Requena, localitat valenciana
de gran tradició xarcutera, on es
presumeix d’un producte molt
singular, l’anomenat perro.

N’hi ha pocs productors, però
estan lluitant perquè la UE
registri una marca de qualitat que
ajudi a promocionar un embotit
curat que s’obté amb ingredients
del porc, com ara carn del cap,
cansalada, sang, cotnes, espècies
(pebre, canyella i clau) i sal. Picant
aquests ingredients s’obté una
pasta homogènia que després de
madurar sis hores s’emboteix en
budell natural.
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