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Raúl Calleja

EMOCIONS AGRÀRIES

Director de Fruit Attraction

La fira Fruit Attraction es reinventa en
temps de pandèmia amb LIVEConnect
Fa poc, el Comitè Organitzador de
la fira internacional hortofructícola
Fruit Attraction ha conclòs que la
12a edició d’aquest esdeveniment
de referència mundial sigui
telepresencial, gràcies a
una innovadora i avançada
plataforma tecnològica al servei
de la comunitat professional
hortofructícola internacional: Fruit
Attraction LIVEConnect.

primera edició telepresencial de la
història de Fruit Attraction. Fruit
Attraction LIVEConnect és una
innovadora plataforma tecnològica
i un sistema amb intel·ligència
artificial per generar milers
d’impactes i notorietat de marca
per a les empreses i els seus
productes amb milers de
compradors, distribuïdors i traders
de 160 països.

Aquesta meditada decisió és
fruit de mesos de monitoritzar
i valorar exhaustivament el
desenvolupament de la situació
arreu del món, la impredictible
evolució de les mesures per
controlar la pandèmia de la
COVID-19 en els diferents països
i la sempre permanent voluntat
d’atendre les sensibilitats i les
necessitats del conjunt de la
comunitat expositiva de Fruit
Attraction.

La seva estructura està dissenyada
amb totes les funcionalitats
per generar i promoure noves
oportunitats de compra-venda
entre professionals de tot el món,
i permet enriquir la xarxa de
contactes dels equips comercials
de les empreses participants;
conèixer tota l’oferta de proveïdors,
productes i novetats del sector
del 2020; establir videotrucades i
eB2B des de la mateixa plataforma;
fer servir el sistema de livechat;
rebre recomanacions de contactes
gràcies al sistema d’intel·ligència
artificial; organitzar sessions i
demostracions per part de les
empreses expositores, i allotjar
vídeos i documentació tècnica
sobre productes i serveis.

El nou entorn ens ha obligat a
tots a accelerar la implantació
de noves maneres de treballar i
de relacionar-nos. La indústria
hortofructícola continua oberta
i, per això, Fruit Attraction
LIVEConnect pretén convertir-se
en la primera i més gran xarxa
social professional per al nostre
sector i ajudar les empreses
a continuar generant leads
qualificats que converteixin en
vendes o en compres.
Acompanyar les empreses és
en l’ADN d’IFEMA i de Fruit
Attraction. En onze anys hem
aconseguit entre tots dur a terme
aquest gran projecte, i ha estat
amb el sector i pel conjunt del
sector.
Ara toca seguir encomanant
l’esperit de Fruit Attraction, fer
comunitat i aprofitar l’oportunitat
de situar les nostres fruites i
hortalisses al món. De l’1 al 31
d’octubre de 2020 se celebrarà la

En definitiva, un nou instrument
de treball i networking per a la
comunitat professional durant tot
el mes d’octubre, moment clau
per planificar campanyes, que
permetrà a les empreses generar
innumerables nous leads comercials
de compradors amb què podran
iniciar un contacte comercial.
A més, Fruit Attraction
LIVEConnect serà el marc en què
se celebraran nombroses jornades
tècniques, debats, sessions i
congressos monogràfics diaris
sobre categories de productes,
oportunitats de mercats
internacionals, temes del màxim
interès sectorial, etc., organitzats
per associacions, mitjans i els
mateixos expositors participants.

Entre d’altres, acollirà congressos com
ara Biofruit Congress, World Fresh
Forum (amb sessions específiques
amb compradors dels EUA, l’Índia,
la Xina, el Japó i els EAU), Grape
Attraction Congress, jornades sobre
packaging, ODS, sostenibilitat, The
Fresh Convenience Market, Factoría
Chef…
De la mateixa manera, serà l’espai on
es podran conèixer totes les novetats
del mercat de l’any 2020 i presenciar
les finals d’Innovation Hub-Premios
Accelera, i també una infinitat de
sessions diàries organitzades pels
mateixos expositors, que durant
31 dies designaran Fruit Attraction
LIVEConnect com l’esdeveniment
més gran i de més abast de la història
dels que s’han celebrat fins a la
data. Per assistir-hi, només cal
donarse d’alta a la plataforma a
www.fruitattraction.com
Amb el missatge Connecting The
World’s Fresh Produce Community,
i amb una gran campanya de
comunicació i viralització arreu del
món per enriquir la comunitat de la
plataforma, alimentant-la de la base
de dades de Fruit Attraction, que
té 230.000 registres actius de 160
països, Fruit Attraction LIVEConnect
pretén convertir-se en la comunitat
professional de referència mundial
per al networking comercial del sector
hortofructícola.
La inscripció com a empresa
expositora a la plataforma Fruit
Attraction LIVEConnect implicarà
que es mantenen i es renoven tots els
drets adquirits a efectes d’antiguitat
i fidelitat de cara a l’edició següent,
incloent-hi un innovador programa de
fidelització i impuls.
El 2021, del 5 al 7 d’octubre, confiem
poder retrobar-nos a IFEMA, tornar
a estar cara a cara, palpar, tocar,
assaborir i recuperar tots els atributs
que una fira física ofereix i que, sens
dubte, són insubstituïbles.
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SABIES QUE...

La legislació del sector hortofructícola s’adapta a les
circumstàncies derivades de la pandèmia
El Consell de Ministres va provar,
el 9 de juny passat i a proposta
del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, el Reial
decret 558/2020 pel qual es
modifiquen 4 reials decrets més
reguladors del sector de les
fruites i hortalisses i el vi, amb la
finalitat d’adaptar la normativa
nacional a les excepcionals
circumstàncies derivades de
la pandèmia produïda per la
COVID-19.
Pel que fa al sector
hortofructícola, les modificacions
afecten el RD 532/2017, pel
qual es regulen el reconeixement
i el funcionament de les
organitzacions de productors
(OPFH) i el RD 1179/2018, pel
qual se’n regulen els fons i els
programes operatius.
Així, en el règim d’ajudes al
sector de fruites i hortalisses a
través d’OPFH, les modificacions
més destacables són, d’una
banda, la flexibilització durant
el 2020 dels controls perquè

es reconeguin i la introducció
de la possibilitat de diferir
determinades comunicacions
d’informació.

464 OPFH
van rebre gairebé
253 M€ el 2018 per
finançar les diferents
mesures d’inversió dels
programes operatius

D’altra banda, inclou la
possibilitat de delegar en òrgans
més dinàmics de cada OPFH
la presa de decisions sobre els
programes operatius i permet
modificacions més àgils i més
flexibilitat a l’hora d’executar-los.
Així, no es podran destinar
fons a accions als programes
operatius que comportin un
increment de la producció de
préssec, nectarina, paraguaià,
platerina i préssec pla, com

també dels programes operatius
que comportin un increment de
la producció durant el 2020 i
el 2021 de taronja, clementina,
mandarina, satsuma i llimona,
tret d’algunes excepcions a
aquesta prohibició per àmbits
geogràfics, productes o varietats
que, de manera motivada i
justificada, pugui incloure
l’autoritat competent.
També es pretén flexibilitzar
les condicions de
subvencionalitat de les accions
de gestió de crisi dels programes
operatius de les OPFH, com
ara flexibilitzar els volums de
retirades, la recol·lecció en verd i
la no recol·lecció.
En definitiva, la modificació
normativa pretén relaxar
determinats procediments de
control per part de les diferents
administracions competents,
que actualment s’exigeixen
amb caràcter previ a qualsevol
pagament dels ajuts de
finançament previstos als fons
operatius dels programes de les
OPFH, i que, a dia d’avui són
impossibles de fer.
El fi últim dels canvis de
normatives és evitar, segons
el MAPA, que les OPFH i els
membres associats es puguin
veure penalitzats per no poder
fer ús d’uns fons que tenen.
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Comença la negociació “hispano-espanyola” per
dissenyar el Pla Nacional Estratègic de la PAC
L’acord sobre el Fons de
Recuperació Econòmica i el Marc
Financer Plurianual (MFP) 20212027 que es va aconseguir en un
Consell Europeu celebrat durant
5 dies, del 17 al 21 de juliol, no
va aclarir els dubtes sobre si
amb el finançament destinat a la
Política Agrària Comuna (PAC) n’hi
haurà prou per afrontar els reptes
mediambientals i de clima dels
anys vinents que s’exigirà al sector
agroalimentari comunitari.
Mentre que les organitzacions
agràries espanyoles es
lamentaven, basant-se en les

LES XIFRES
- El Fons de Recuperació Europeu
puja a 750.000 M€ –360.000 M€
es dedicaran a préstecs i 390.000
M€ a transferències. A Espanya li
corresponen 140.000 M€.
- Dels 750.000 M€ amb els quals
està dotat el Fons de Recuperació,
7.500 M€ es destinaran a la Política
de Desenvolupament Rural de la
PAC.
- El Marc Financer Plurianual 20212027 disposarà de 1,074 bilions, un
2 % menys que el marc financer
durant el 2014-2020.
- Es preveu dotar la PAC amb
336.444 M€, 258.594 M€ dels
quals seran per a ajudes directes i
mesures de mercat i 77.850 M€ per
a desenvolupament rural.

xifres incloses en el document
oficial del Consell, que la PAC
que vindrà perdrà entre un 10 i
un 12 % dels recursos actuals a
preus reals o constants del 2018,
el Ministeri d’Agricultura calculava
el contrari, que es mantenen els
fons per al nou període i que fins
i tot Espanya veurà lleugerament
millorada la seva dotació a preus
corrents o nominals.
A la reunió de la Conferència
Sectorial Extraordinària sobre la
PAC i el disseny del Pla Nacional
Estratègic del MAPA amb les
comunitats autònomes del 23
de juliol passat, el ministre Plana
va informar que el sector agrari
espanyol rebrà durant el septenni
vinent 47.682 M€ de la PAC, uns
39.156 M€ dels quals, dins del
marc financer, aniran al primer
pilar (pagaments directes
–34.181 M€– i mesures de
mercat) i 7.776 M€ al segon pilar
(desenvolupament rural), als quals
s’afegeixen 750 M€ (10 % del
total) del Fons de Reconstrucció
aprovat pel Consell Europeu.
Aquestes partides, va recordar
el ministre, es completaran amb
aportacions d’altres capítols, com
els fons del pla de recuperació i
resiliència que es preveu destinar
al sector agroalimentari, com
també amb el cofinançament

de les administracions central i
autonòmiques, amb la qual cosa
el suport al sector podria superar
els 50.000 M€.
El MAPA i les comunitats
autònomes van començar a
debatre el que ja es coneix
com la negociació “hispanoespanyola” sobre els grans temes
que estan sobre la taula per
definir l’aplicació pràctica de la
pròxima PAC entre els pagesos
i que s’han d’incloure en el
Programa Estratègic Nacional,
como el pagament bàsic de
la renda, la definició de pagès
genuí i professional, el futur dels
drets individuals històrics, la
regionalització, els ecoesquemes,
el règim de petits productors, el
sostre màxim d’ajudes per
explotació i el sistema
redistributiu, l’ecocondicionalitat,
etc.
La intenció del Govern espanyol
és presentar un esborrany
informal del Pla Estratègic
durant els primers mesos
del 2021 perquè, un cop la
Comissió Europea faci les seves
aportacions, es pugui presentar el
pla definitiu a mitjans del mateix
any i que pugui ser aprovat
formalment per Brussel·les a
començaments del 2022.
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El regatge gota a gota o localitzat ja representa el
40 % de l’ús de l’aigua en agricultura
L’Institut Nacional
d’Estadística (INE) va donar
a conèixer la seva enquesta
bianual corresponent al
2018 sobre l’ús de l’aigua
en el sector agrari (EUASA),
en la qual es destaca que
aquell any es van fer servir
en les explotacions agràries
nacionals 15.495 hectòmetres
cúbics d’aigua de reg.

Per tècniques de regadiu, un
40,4 % del total i 6.226,6 hm3
corresponen al gota a gota /
localitzat, amb un augment del
6,4 % els últims dos anys, seguit
del reg per gravetat o a manta,
que representa encara una
tercera part del total (33 %), amb
5.107,4 hm3, amb una alça en
dos anys del 2,8 %, i del reg per
aspersió, amb 4.120,6 hm3 (26,6%),

un 0,7 % més des del 2016.
Més de la meitat (54,6 %) de
l’aigua de regadiu es fa servir en
conreus herbacis, amb 8.465,9
hm3; un 16,7 % en fruiters,
amb 2.582,5 hm3; un 11,1 % en
patates i altres hortalisses, amb
1.725,2 hm3; un 7,7 % en oliverar
i vinya, amb 1.189,45 hm3 i el
9,9 % restant i 1.531,5 hm3 en
altres conreus.

Més de 250 van ser imposades durant el primer
semestre de l’any en el sector agroalimentari
El Ministeri d’Agricultura ha
imposat, durant el primer
semestre de l’any, un total
de 257 sancions per un valor
proper a 323.000 euros,
segons l’informe de l’Agència
d’Informació i Control
Alimentaris (AICA). De les
sancions imposades, un
64 % s’han correspost al

sector hortofructícola, seguit pel
de l’oli d’oliva, amb el 19,5 %,
i pel càrnic, amb el 9,3 %. El
motiu més freqüent de sanció
és l’incompliment dels terminis
de pagament (47 %), seguit per
aspectes com no incloure tots els
punts en els contractes (31 %) i
l’absència de contractes (19 %).
El nombre de denúncies presen-

tades a l’AICA el 2020 ha estat
de 33, fetes, sobretot, per
organitzacions i associacions (14),
com també per la indústria (13). En
aquests més de 6 anys d’activitat
de l’AICA, s’han presentat 326
denúncies, entre les quals 127
en el sector lacti; 89 en fruita i
hortalisses; 37 en el sector oleícola,
i 40 en el sector vitivinícola.
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Els EUA mantenen els aranzels als productes
agroalimentaris europeus
Les exportacions
agroalimentàries
espanyoles assoleixen
els 53.180 M€
El 5,2 % més que el 2018,
segons l’informe anual de
comerç exterior del MAPA,
en el qual es destaca que
les importacions van sumar
38.964 M€, l’1,2 % més
interanual, per la qual cosa
la balança agroalimentària
va donar un saldo positiu de
14.215 M€.

Malgrat l’amenaça
d’incrementar-los, el Govern
dels EUA va anunciar el 12
de juliol que mantenia els
aranzels a diversos productes
agroalimentaris comunitaris,
entre els quals n’hi ha
d’emblemàtics, com els cítrics,
l’oli o el vi espanyol, atès que
“la UE i els països membres
no han emprès les accions
necessàries per complir les
decisions de l’Organització
Mundial del Comerç al voltant
dels subsidis a Airbus”, segons
va destacar Robert Lighthizer,
representant de Comerç
Exterior dels EUA.
Lighthizer va subratllar que el
volum de productes europeus
subjectes a aquestes mesures
seguirà sense canvis en 7.500
M€ i les taxes en el 15 % per a
productes aeronàutics i el 25 %
per a tots els altres, entre els
quals hi ha formatges, vins, licors
i olives.
No obstant això, l’Oficina de
Comerç va assenyalar que, des
de l’1 de setembre, faria diversos
canvis a la llista de productes:

traient-ne alguns de Grècia i el
Regne Unit, i compensant-ne el
valor afegint al llistat productes
de França i Alemanya.
La decisió de Washington
es produeix malgrat que el
juny Airbus va informar que
renunciava a les condicions
preferents en els crèdits
concedits per Espanya i França
per construir el seu avió A350,
que l’OMC va considerar ajudes
il·legals.
Després de conèixer-se la
notícia, el Govern d’Espanya
va anunciar que rebutjava
aquesta decisió i que continua
confiant que s’assoleixi un acord
amb els EUA que reverteixi la
dinàmica actual en les relacions
comercials entre tots dos països.
Per a la ministra espanyola
d’Indústria, Comerç i Turisme,
Reyes Maroto, actualment la
UE i els Estats membres del
Consorci Airbus (Espanya,
França i Alemanya) compleixen
plenament les regles de l’OMC
i les exigències del panell
de l’OMC, i considera que

La UE va ser la destinació
principal d’exportacions
agroalimentàries espanyoles,
amb una quota del 72 % i per
valor de 38.108 M€, el 2,8 %
més que el 2018.
Les dirigides als Estats Units
van sumar 2.175 M€, el 7 %
més que el 2018, centrades
en oli d’oliva, vi, most,
conserves d’olives i formatge.

Washington hauria de retirar les
mesures de represàlia.
El ministre d’Agricultura, Luis
Planas, va incidir en el fet que
el sector agroalimentari s’ha
vist immers en un conflicte
comercial aliè a la seva activitat,
i va destacar la importància
del multilateralisme en els
acords comercials i d’un comerç
internacional basat en regles.
Així mateix, la CE “intensificarà
esforços” per trobar una
solució negociada a la “disputa
comercial”, segons va destacar
l’aleshores responsable europeu
de Comerç, Phil Hogan.
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Les cooperatives agroalimentàries ja facturen
més de 33.000 M€
Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya va
presentar el mes de juliol passat les dades del 2019
de l’Observatori Socioeconòmic del Cooperativisme
Agroalimentari, OSCAE, una potent eina que permet
conèixer i fer un seguiment d’aquestes entitats
associatives.

de Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya, va
subratllar que l’OSCAE constata que el 31 % d’aquestes
entitats ja exporten, i que representen actualment el
16 % de la facturació exterior del sector agroalimentari
espanyol.

En la presentació de l’informe, que recull xifres
tancades el 2018, el president de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya, Ángel Villafranca, va destacar
que des del 2007 les cooperatives han crescut en
ocupació directa un 22 %, i a això caldria sumar-hi
les feines indirectes que es beneficien de l’activitat
d’aquestes entitats en el medi rural.

“Les 3.669 cooperatives
agroalimentàries generen més de 111.000
llocs de treball directes”

Pel que fa a la facturació total, va assolir els 32.988 M€,
un -0,9 % respecte de la campanya anterior, a causa
fonamentalment de la important caiguda de facturació
que va assolir aquell any el sector de l’oli d’oliva, on les
cooperatives tenen un pes important.
L’informe també observa un efecte de concentració
empresarial d’aquestes entitats, sobretot en les més
grans, el 20 % de les quals avui facturen el 80 % del
total del cooperativisme.
D’altra banda, Agustín Herrero, director general

En aquest sentit, les exportacions de les cooperatives
agroalimentàries han mostrat una evolució molt
positiva durant els últims anys, amb un increment
significatiu del 71 % de la facturació en els mercats
forans entre el 2011 i el 2018.
Segons va apuntar Ángel Villafranca, les cooperatives
concentren una part important de la producció nacional
d’oli d’oliva, vi, fruita i hortalisses, i la facturació directa
del total del cooperativisme agroalimentari (incloenthi les mercantils participades) representen el 28 % del
valor de les vendes netes de la indústria alimentària
espanyola (les cooperatives només són el 12 %
d’aquest col·lectiu), cosa que equival al 63 % del valor
de la producció final agrària espanyola.
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Aposta per la sostenibilitat
El president de les cooperatives agroalimentàries
espanyoles va reiterar l’aposta per la sostenibilitat
ambiental d’aquestes entitats, pioneres en la
utilització del control biològic com a alternativa
i complement als tractaments fitosanitaris; en la
implantació de sistemes de gestió de qualitat de

productes, d’estàndards de producció integrada i
sistemes de gestió mediambiental; en tècniques
d’eficiència energètica; en reducció de la petjada de
carboni, o en la incorporació d’energies renovables o
la cogeneració. A més, va destacar l’important esforç
en producció i comercialització ecològica de més de
360 cooperatives, que representen el 27 % del valor
de la producció ecològica espanyola.

GUANYAR EN DIMENSIÓ
Any rere any s’observa un
procés continu d’increment
de la dimensió cooperativa
agroalimentària.
Disminueix el nombre i la
facturació dels estrats inferiors,
especialment microempreses,
i s’incrementa la dimensió
dels estrats superiors,

fonamentalment el de grans
empreses.

de les cooperatives de base).
Així, el 42 % de les cooperatives
de primer grau ja participen
en cooperatives de segon
grau, i 130 entitats de segon
grau concentren el 22 % de
la facturació total, amb una
mitjana de 49 M€ per
empresa.

També és molt important el paper
de les cooperatives de segon grau
com a estructures vertebradores
del cooperativisme agroalimentari
nacional (concentren i gestionen
la transformació/comercialització
d’un important volum de producte

EL TOP 10 DEL COOPERATIVISME
AGROALIMENTARI
Cooperativa

Comunitat
autònoma

DCOOP

ANDALUSIA

COREN

GALÍCIA

GRUPOAN

NAVARRA

CENTRAL LECHERA
ASTURIANA

D’ASTÚRIES

Facturació global
(M€)*

Empleats

PRINCIPAT

ANECOOP

COMUNITAT
VALENCIANA

COVAP

ANDALUSIA

COBADÚ

Grau

CASTELLA I LLEÓ

ÚNICAGROUP

ANDALUSIA

AGROSEVILLA
ACEITUNAS

ANDALUSIA

KAIKU

PAÍS BASC

EVOLUCIÓ DELS SECTORS COOPERATIUS PRINCIPALS (2011 - 2018). MILIONS D’EUROS
*Facturació directa
sense incloure
mercantils participades.

FRUITES I
HORTALISSES

OLI D’OLIVA

SUBMINISTRAMENTS

ALIMENTACIÓ
ANIMAL

VI

C. HERBACIS

LÀCTICS

SERVEIS
DIVERSOS

PORCÍ

OLIVA DE
TAULA

Font: Elaboració
pròpia a partir de la
mostra enquestada
al “Directori anual de
Cooperatives
2019 i anteriors”
(Cooperatives
Agoo-alimentàries
d’Espanya).
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“ELS INSTRUMENTS FINANCERS SÓN FONAMENTALS EN EL
CANVI D’ÈPOCA DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA”
Diputat al Congrés, senador, eurodiputat, conseller d’Agricultura i de Presidència de la
Junta d’Andalusia, director de Gabinet dels comissaris europeus Manuel Marín i Pedro
Solbes, ambaixador, secretari general del CESE... són algunes de les responsabilitats que
omplen l’espectacular currículum polític de Luis Planas Puchades, ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.
El 21 de juliol passat, el
Consell Europeu va donar el
vistiplau al MFP 2021-2027
i al pressupost corresponent
per a la propera PAC. A falta
que es pronunciï el Parlament
Europeu sobre la proposta,
vostè l’ha qualificat d’èxit
per a Espanya, malgrat que
les organitzacions agràries
continuen veient retallades
a la PAC. Com s’entén tanta
discrepància en aquest tema?
El resultat del Consell
Europeu ha estat molt bo
per a Espanya. El pressupost
per als pagesos i ramaders

espanyols es manté i fins i tot
s’incrementa lleugerament. El
nostre objectiu principal en la
negociació des del punt de vista
agrari era aconseguir, almenys,
el mateix pressupost –47.500
milions d’euros– que durant el
període 2014-2020. Això s’ha
aconseguit.

el beneficiari de la PAC cada any,
s’elaboren en preus corrents.

Les xifres que es presenten
com a retallades del Marc
Financer Plurianual per a
la Política Agrària Comuna
(PAC) es refereixen sempre
a comparacions en termes
de preus constants, però els
pressupostos anuals, el que rep

Així mateix, cal recordar que
el procés de vertebració i
redimensionament del sector
productiu agrari, afegit a la
disminució del nombre d’actius,
ha propiciat un augment dels
pagaments mitjans per beneficiari
a Espanya. Hem passat de 6.331

La xifra resultant, si incloem
també els suports al Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER) dins del nou
instrument Next Generation EU,
és de 47.724 milions d’euros.
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“El procés de vertebració i redimensionament
del sector productiu agrari, afegit a la
disminució del nombre d’actius, ha propiciat
un augment dels pagaments mitjans per
beneficiari a Espanya”
euros a 8.482 euros per
beneficiari, és a dir,
un creixement anual del
6,8 %, i estimem que aquesta
tendència es mantindrà fins al
final d’aquesta dècada.
El cofinançament comunitari
del FEADER a les mesures
de desenvolupament rural
baixarà, amb caràcter
general, 10 punts, fins al
43 %. Suposarà això que les
administracions nacionals,
l’AGE i les comunitats
autònomes hi hauran d’aportar
més diners per contrarestar
el que aportarà de menys la
UE? Afectarà això les mesures
dels PDR i el finançament de
mesures com la incorporació
de joves, la modernització
d’explotacions, les inversions
agroalimentàries, etc.?
La incorporació de joves
a l’activitat agrària, com
també la modernització de
les explotacions a través de
la digitalització i la innovació
són qüestions prioritàries, de
manera que, com a mínim,
tindran el mateix suport
financer que en el període
actual.
Igual com passa amb els fons
estructurals i de cohesió,
l’acord del Consell Europeu ha
modificat a l’alça les taxes
de cofinançament per al
Fons Europeu Agrari de
Desenvolupament Rural
(FEADER) i ha rebutjat la
retallada mitjana de 10 punts

percentuals de la proposta
original de la Comissió. De fet,
a la proposta de la Comissió del
juny del 2018 no es recollien
aquestes regions en transició,
aspecte que ara sí que s’inclou
en aquest nou període de
programació.
Les regions s’han reclassificat en
funció del producte interior brut
(PIB) per capita i, per tant, tot i
que algunes veuen decréixer les
taxes, altres –Castella-la Manxa
o Andalusia, per exemple–
experimenten un increment en
el cofinançament. A més, s’han
recuperat taxes específiques
per a les regions en transició, la
qual cosa suposa un augment
de fins a set punts respecte de
la proposta inicial per a Astúries,
les Balears, Cantàbria, Castella i
Lleó, la Comunitat Valenciana i La
Rioja. D’altra banda, també s’ha
vist afavorit amb un increment
de cinc punts percentuals el
cofinançament de mesures
concretes, les relatives a aspectes
mediambientals.
L’important, en aquest cas, és que
els beneficiaris finals tindran el
mateix finançament. Per tant, no
afectarà cap de les intervencions
de desenvolupament rural del
proper pla estratègic de la PAC.
Per què les comunitats
autònomes estan aprofitant tan
poc –tret de casos puntuals, com
Castella i Lleó– les possibilitats
de l’instrument financer de
gestió centralitzada (IFGC) per
a les inversions en mesures de

desenvolupament rural, quan
altres Estats membres sí que les
estan aprofitant?
L’aplicació dels instruments
financers com a eina de
suport a les polítiques de
desenvolupament rural
ha suposat una important
novetat en l’actual període de
programació.
L’instrument financer de gestió
centralitzada (IFGC) és una eina
que ofereix noves oportunitats
de finançament i facilita
l’accés al crèdit per a projectes
d’inversió en el medi rural, ja que
proporciona una garantia del
80 % dels préstecs concedits.
Amb caràcter general, la
implementació dels instruments
financers resulta complexa i
laboriosa. En el cas de l’IFGC,
la complexitat s’incrementa pel
fet de partir de processos de
gestió comuns per atendre les
necessitats particulars de cada
comunitat autònoma.
Per això, el MAPA ha treballat
intensament, juntament amb
les comunitats adherides, en la
posada en marxa d’eines que en
facilitin la utilització. Entre les
nostres actuacions destaca la
subscripció d’un conveni amb 14
entitats financeres per facilitar
els préstecs garantits per l’IFGC,
com també el desplegament
administratiu, inclosa una
aplicació informàtica, per
gestionar-los.
Aquest esforç, tant del
Ministeri com de Castella i Lleó
i Extremadura, ha servit per
aplanar el camí a d’altres que
ja volen incorporar aquests
instruments financers.
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Galícia està ultimant els detalls
de l’acord de finançament
per signar-lo i Astúries ja n’ha
iniciat els tràmits, mentre que
4 més ja tenen l’avaluació per
completar l’adhesió, si així ho
decideixen en un futur pròxim.
La Comissió Europea aposta
fermament per l’ús d’aquesta
mena d’instruments com
una manera de maximitzar
l’impacte dels fons europeus
i és previsible que el nombre
de comunitats autònomes que
s’adhereixin a l’IFGC augmenti
durant els pròxims anys, ja que
els instruments financers, i més
concretament aquest, entre
altres coses faciliten l’execució
dels plans de desenvolupament
rural, permeten atendre més
operacions i presenten menys
complexitat administrativa que
les subvencions.
A més, encara tenen més
rellevància en una situació
econòmica i social com la
que ha generat la pandèmia.
Per exemple, per al sector
agrari resulta una mesura molt
atractiva la que possibilita

préstecs per a capital circulant
sense estar necessàriament
vinculats a una inversió.
Creu que el sector agrari i
agroalimentari té un apreciable
dèficit de finançament no
cobert, com es desprenia d’un
recent estudi encarregat per la
Comissió Europea, o considera
que, en canvi, disposa de varietat
i diversitat de finançament a
causa de la implicació del sector
financer amb els dos sectors,
sobretot per part de les entitats
més apegades al territori?
El nivell d’endeutament del
sector agrari se situa en 20.482
milions d’euros, xifra que equival
al 78,1 % de la renda agrària
anual (segona estimació de l’any
2019). D’altra banda, el nivell
d’endeutament de la indústria
agroalimentària puja a 23.487
milions d’euros, cosa que equival
al 82,6 % del valor afegit brut
(VAB).
El mateix estudi diu que aquest
“forat” es deu probablement al
potencial de creixement, tenint
en compte el creixement del

“Cal una bona coordinació
entre pagesos i
entitats financeres per
harmonitzar la satisfacció
de necessitats a fi de
complir els objectius i
les estratègies en l’àmbit
agrari”
sector agrari i la fam inversora
mostrada els últims anys, com
ho demostra la gran demanda
que han tingut les mesures
d’inversió dels programes de
desenvolupament rural.
No és un problema, sinó més
aviat un potencial que hem de
desenvolupar.
Hi ha marge per millorar l’accés
al crèdit, sobretot en els petits
pagesos i ramaders, com també
en els joves que s’incorporen a la
pagesia.
No obstant això, el mateix estudi
diu que tenim un mercat financer
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molt variat i amb una àmplia
oferta, amb nombrosos actors,
entre els quals hi ha l’Institut
de Crèdit Oficial (ICO). L’IFGC
que coordina el MAPA també
proporciona préstecs en
condicions preferents i amb
garantia pública.
El sector agrari té una gran
varietat d’instruments financers
als quals es pot acollir, però la
naturalesa de la seva activitat,
que presenta nombroses
incerteses, fa que, sovint, el
pagès no tingui accés a un
canal de finançament estable i
adequat a les seves necessitats
d’inversió.
Cal una bona coordinació entre
pagesos i entitats financeres
per harmonitzar la satisfacció
de necessitats a fi de complir
els objectius i les estratègies
en l’àmbit agrari. Al Ministeri
creiem que aconseguir aquesta
sintonia pot constituir un
factor important per garantir
el sosteniment econòmic
de l’activitat i per elevar la
producció agroalimentària del
país als més alts estàndards
de seguretat, qualitat i
sostenibilitat. Els instruments
financers seran fonamentals en
el canvi d’època de la nostra
producció agrària.
Hem de millorar, entre tots, la
formació i la informació sobre
les opcions de finançament
que té el sector agrari a la seva
disposició.
En el nou context
pressupostari 2021-2027
de la UE, quines mesures,
actuacions o inversions o
projectes haurien de ser
objecte d’un finançament
preferencial per part de les

entitats bancàries del nostre
país?
No podem desvincular les
necessitats financeres del
sector agrari de la situació de
crisi que viu el país, ni de les
perspectives econòmiques a
curt termini. Per aquest motiu,
la primera necessitat serà
articular, a través de mecanismes
que puguin maximitzar l’abast
dels fons de recuperació,
eines que garanteixin la
sostenibilitat econòmica dels
sectors més afectats per la crisi
de la COVID-19 i les seves
conseqüències.
En el nostre àmbit, haurà de
prestar una atenció especial
als efectes per la baixada
del turisme i, per tant, de la
distribució alimentària a través
del canal HORECA, com també
les variacions de poder adquisitiu

dels consumidors espanyols, que
poden provocar canvis en els
mercats agroalimentaris en un
futur pròxim.
Aquesta recuperació ha
d’incloure les prioritats de la
UE que impliquen compromisos
mediambientals del més elevat
nivell pel que fa al Pacte Verd.
Així, l’estratègia “De la granja a
la taula” suposarà la necessitat
d’adaptació de molts sectors
agrícoles i ramaders a una
producció cada vegada més
verda. S’obre tot un univers
de necessitats financeres per
a inversions, per exemple, en
actuacions per reduir emissions,
en eficiència energètica, en
energies renovables, en la
millora de la gestió de l’aigua i
en estructures de bioseguretat
de la producció. Posant l’accent,
sobretot, en inversions de millora
productiva i per crear ocupació.

“L’estratègia “De la granja a la taula”
suposarà la necessitat d’adaptació de
molts sectors agrícoles i ramaders a una
producció cada vegada més verda”
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Frutínter, del desenvolupament sostenible a la
citricultura de precisió
Propietat de la família Usó Prades, ha invertit 12 M€ a la central d’Onda i
comercialitza 150.000 tones de cítrics, 12.000 de melons, 7.000 de síndries i
15.000 de verdures i altres fruites
Amb més de mil hectàrees de
plantacions de cítrics, síndries i
melons, incloent-hi les pròpies
i les de productors associats i
finques compartides amb els
seus socis al Brasil, l’empresa
castellonenca Frutínter,
propietat de la família Usó
Prades, està immersa en una
inversió de 12 M€ a la planta
d’Onda, amb la intenció
d’augmentar la capacitat
productiva per continuar
creixent.
“S’està construint una nau
de 12.000 metres quadrats
per instal·lar-hi la maquinària
per classificar la fruita abans
d’entrar a la zona de confecció,
i també millorarem la capacitat
productiva de nous formats”,
explica Pilar Usó. Ella i els seus
germans Javier, Jorge, Vicente i
Carlos són la segona generació
de l’empresa que va néixer en una
petita sala de manipulat i envasat
de taronges a Alqueries i es va
fer forta a l’antic mercat del Born
de Barcelona. Té la seu a Vilareal, plataformes a Mercabarna i
Mercamadrid i genera 500 llocs
de treball de mitjana anual.

La família participa en diverses
firmes agrícoles i és sòcia de
Nuppec Logística, una empresa
de transport que es crea per la
necessitat en logística de les
empreses del grup”, afegeix Javier
Usó, el gerent de la companyia
familiar.
Els seus mercats principals
són a Espanya i al sud i el nord
d’Europa, i la seva intenció és
tenir més presència en països
com Alemanya o el Regne Unit
després d’haver augmentat
progressivament les exportacions

a l’Amèrica del Sud, l’Amèrica
Central i el Canadà.
Durant l’última temporada,
la facturació i ocupació han
augmentat “a causa, d’una
banda, del fenomen de la
COVID-19, per l’augment de la
demanda de cítrics i, de l’altra,
per la situació conjuntural de
la campanya, d’escassa collita i
preus alts”, afegeix el gerent.
L’empresa va tancar la facturació
del maig amb unes vendes de
125 M€ i preveu, de cara al

“Els nostres productes principals
són els cítrics (taronges,
mandarines i clementines), amb
150.000 tones, el meló (12.000
tones), la síndria (7.000 tones) i
productes diversos, com verdures
i altres fruites (15.000 tones).
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Càtedra amb
la Universitat
Politècnica de
València

nou exercici, que hi haurà un
increment en el volum de cítrics
perquè s’espera un augment en
la producció al camp.
Sobre els efectes de la
pandèmia, Pilar Usó matisa que
el coronavirus també els ha
ocasionat un augment en els
costos de producció: “Hem hagut
d’establir mesures per prevenir
possibles contagis, tant al camp
com als centres de producció;
ens hem hagut d’adaptar a una
nova realitat, i això requereix
esforços de tota mena”.
El gerent considera que el sector
de la fruita i les hortalisses
“tendeix a la concentració a
tots els nivells, en producció,
en comercialització, com està
passant en altres sectors, i la
societat està més preocupada
per la sostenibilitat en tots els
processos”.
“Com a productors agrícoles
–apunta Pilar Usó– estem
investigant poder combatre
les plagues amb depredadors
naturals criats en insectaris
propis a l’Alcora (Castelló).
Reproduïm Cryptolaemus
montrouzieri i Anagyrus
pseudoccoci, enemics naturals de
la plaga del cotonet: el primer el
depreda i el segon el parasita”.
Frutínter participa en una
societat dedicada a obtenir
noves varietats cítriques:
Investigaciones citrícolas
Castellón. “S’intenta aconseguir

El 2018 la companyia va
formalitzar un acord amb
la Universitat Politècnica
de València (UPV), amb
el qual naixia la Càtedra
Frutínter per promoure el
desenvolupament sostenible
de les explotacions agrícoles
que tenen al nord de la
província de Castelló. Amb
un dels primers projectes,
coordinat pel professor de
l’escola, Pedro Beltrán, ha
reduït a la meitat l’aigua i
l’adob necessaris per conrear
cítrics.

varietats que ajudin a prolongar
la temporada de collita, tant en
començar-la com en acabarla. Amb això, podem treure la
pressió de grans volums de
producte al mercat durant la
campanya i, a més, ajuda a fer
que l’activitat comercial i agrícola
sigui més prolongada en el temps
per aconseguir una millora en
rendibilitat per als productors”,
precisa Javier Usó.
“Entre les opcions d’anticipar
o prolongar temps de collites,
sembla més interessant la
segona, ja que al començament
tenim una competència cada
vegada més considerable de
les mandarines tardanes de
l’hemisferi sud”, concreta.

“El projecte consisteix
–assegura Javier Usó– a
donar a la planta el que cal en
el moment precís. Per saber
quan és aquest moment i
aquesta quantitat creuem
la informació captada per
satèl·lit amb la informació
obtinguda per sondes
edafomètriques ubicades
estratègicament a la finca.
Aquesta anàlisi ens permet
definir amb més exactitud i
precisió els programes de reg
i adob de la plantació”.
El projecte s’ha desenvolupat
a la finca Las Pedrizas,
a Onda. “Aquesta nova
tecnologia, que es podria
definir com a citricultura de
precisió, suposa un esforç
inversor que requereix grans
agrupacions productives, és a
dir, grans finques o societats
de reg que aglutinen moltes
hectàrees de cítrics per
poder-se implementar”,
conclou.
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AGROQUALITAT

BERRIES,
NATURALMENT
SALUDABLES
Hi ha una categoria d’aliments que es manté en els
primers llocs del rànquing de productes naturalment
saludables. Fa dècades que es defensa que aporten
una quantitat altíssima d’antioxidants i de diferents
vitamines, i tot apunta que hi ha un consens
internacional al voltant d’aquestes propietats. A
més, Espanya està a l’avantguarda mundial en el
conreu, la comercialització i la recerca sobre el que
avui s’anomena superaliments: les berries.
El sector s’ha acostumat a fer servir el terme anglès
berries en detriment d’altres usos en llengua catalana,
com baies o fruites del bosc, que al·ludeixen no al
seu conreu actual sinó a l’època en què aquestes
fruites creixien de manera silvestre pels caminois
o prop dels rierols en zones de muntanya. L’ús
comú del terme s’acostuma a aplicar generalment a
fruites petites d’arbustos i mates, però no d’arbres,
i en aquesta classificació s’inclouen els nabius, els
gerds, les mores i les groselles.
Com passa amb moltes fruites de temporada, el
nostre país és el subministrador principal d’aquests
productes frescos a gairebé tots els països europeus.
Els pioners de la revolució de les berries a Espanya
van saber veure la gran demanda d’aquestes
fruites que s’originava en els nostres veïns. Tant la
climatologia com els avenços tècnics i, sobretot,
l’especialització, van jugar a favor nostre, encara
que, curiosament, la major part de la producció
sortia rumb a Alemanya, el Regne Unit, França, els
Països Baixos, etc., pel desinterès del consumidor
espanyol.
No obstant això, durant els últims anys els hàbits
de consum dels espanyols han canviat. Seguim sent
el subministrador principal de fruites del bosc a
Europa, però la demanda interna s’ha incrementat,
cosa que s’ha traduït també en un augment de les
hectàrees de conreu intensiu, concentrades en una
província: Huelva.
La possibilitat de completar el calendari de
producció de maduixes de Huelva amb el de gerds,
nabius o groselles és un dels avantatges competitius

dels productors associats a Freshuelva. Però hi ha
un factor que preval sobre els altres: el clima que es
registra en aquesta província andalusa i les recerques
que es duen a terme donen com a resultat unes
varietats que s’adapten perfectament a la zona i a
les preferències del mercat. Aquest clima afavoreix
també que s’hagi avançat la producció de maduixes
al mes de desembre amb varietats primerenques,
cosa que fa que encara es coincideixi menys en el
mercat amb altres produccions importants a Europa,
com les de França, Itàlia o Alemanya.
TAMBÉ AL NORD
Però a Espanya hi ha berries més enllà de Huelva. La
seva producció representa només un 5 % de la total,
però darrere hi ha professionals del camp bolcats en
la producció ecològica i sostenible. Parlem també
de qualitat, com a Huelva, però li sumem altres
particularitat més lligades al que tradicionalment
s’anomenava fruites del bosc: clima atlàntic, més
fresc i humit, petites produccions, conservació de
llavors... Són els petits productors de Galícia, el
Principat d’Astúries, Cantàbria, el País Basc o el nord
de Navarra.
Bons exemples en són el model cooperatiu, que
ha funcionat amb èxit al Principat d’Astúries, on
agrupacions de productors com Picos de Europa
Berries fa anys que treballen perquè els petits
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Per què són
superaliments?
Si hi ha una propietat per la qual
destaquen especialment les berries és que
són antioxidants, però dins d’aquestes
coloristes i petites fruites hi ha més
propietats interessants per a la salut.

productors, sobretot de nabius, treguin avantatge
de l’estalvi de costos en logística, etiquetatge o
administració comuna.
GOODBERRY: EL FUTUR DEL SECTOR
L’aposta de centres de recerca agronòmica, empreses,
productors i universitats espanyoles per la innovació
en el sector de les berries queda palès en cada edició
del Congrés Internacional de Fruites Vermelles o en
punts de trobada professional com FruitAttraction.
Precisament enguany conclou el projecte europeu
anomenat GoodBerry que, finançat per la Comissió
Europea i coordinat des de la Universitat de Màlaga,
suposa un programa internacional de quatre anys de
durada que ha reunit un total de 19 grups de recerca
i empreses del sector de les fruites vermelles de
diversos països europeus (Espanya, Bèlgica, França,
Alemanya, Itàlia, Noruega, Polònia i el Regne Unit),
juntament amb representats de Xile i la Xina.
En un context com l’actual de canvi climàtic,
GoodBerry es va marcar com a objectiu augmentar el
coneixement dels processos que faciliten i acceleren
el desenvolupament de les fruites vermelles en
condicions de conreu desfavorables amb l’augment de
les temperatures.
Així, el projecte GoodBerry ha pogut desenvolupar un
conjunt d’eines per analitzar i seleccionar les fruites
de qualitat optimitzada, que es posaran a disposició
del sector juntament amb una base de dades amb els
diferents resultats obtinguts en el projecte.

En general, gerds, mores, groselles o
nabius ens ofereixen una gran aportació
de vitamines i fibra, són cardiosaludables,
ajuden a controlar la diabetis i són unes
bones companyes en les dietes per aprimarse. A més, afavoreixen les defenses pel fet
de ser immunoestimulants i hi ha estudis
que indiquen que poden ser aliades a l’hora
de millorar i exercitar la memòria. Per cert,
també són molt saboroses, alegren la vista,
milloren l’aspecte dels plats i obren nous
horitzons culinaris.

Rècord d’exportacions
a Andalusia
Andalusia va assolir un nou rècord en
exportacions de fruita vermella, amb 475
milions d’euros venuts durant el primer
trimestre del 2020, el seu màxim històric
per als tres primers mesos d’un any des
que hi ha registres homologables (1995),
segons informa l’agència andalusa Extenda.
Durant el primer trimestre, les maduixes
van concentrar més de la meitat de les
exportacions del sector a Andalusia,
amb 249 milions facturats (52 %) i un
creixement del 0,5 % respecte del mateix
període de l’any anterior. Les van seguir els
gerds, amb 145 milions, el 31 % del total i
un lleu descens de l’1,6 %.
El capítol que més va créixer durant els
tres primers mesos de l’any va ser el dels
nabius vermells i els nabius negres (també
coneguts com a mirtils) en tercer lloc, amb
gairebé el doble de vendes (+94 %, fins als
77 milions, el 16,3 % del total), al qual el
van seguir les mores i els gerds, amb 3,2
milions (0,7 %) i un increment del 7,1 %.
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Aliança entre CaixaBank i la FEV per accelerar la
recuperació del sector vitivinícola
CaixaBank i la Federació Espanyola del Vi (FEV) van
renovar fa poc la seva col·laboració anual, ara amb
l’objectiu de donar suport a la recuperació del sector
vitivinícola, que s’ha vist greument afectat per la crisi
del coronavirus. En virtut d’aquest acord, l’entitat
financera ajudarà a reimpulsar i diversificar la
internacionalització dels vins espanyols per intentar
pal·liar els efectes negatius que la crisi està ocasionant
en el mercat nacional pel tancament i les limitacions en
l’hostaleria. A més, posa a disposició dels seus membres
una cartera exclusiva de productes i serveis dissenyats
per satisfer les necessitats del sector.
La FEV va celebrar el 29 de setembre la seva Assemblea
General del 2020, en la qual van triar com a nou president

Emilio Restoy, CEO de Bodegas Ramón Bilbao
i del grup Zamora Company, en substitució
de Miguel A. Torres, qui serà vicepresident
i membre de la Comissió Executiva de la
patronal. A la imatge, tots dos amb el ministre
Luis Planas.

Primera jornada on-line
En aquest sentit, més de 600 persones vinculades al sector
vitivinícola van seguir el 25 de juny passat la primera Jornada
AgroBank on-line, una trobada virtual entre professionals i
experts organitzada amb l’objectiu d’analitzar la situació
actual i les perspectives del sector en el nou context provocat
per la pandèmia.
La jornada la va inaugurar la directora executiva de Negocis i
Emprenedors de CaixaBank, Ana Díez, amb una introducció
a càrrec de Daniel Mettyear, de l’IWSR.
La trobada, moderada pel periodista Salvador Manjón, va
girar al voltant d’una taula rodona en què es van analitzar
les claus per accelerar la recuperació del sector, i va comptar
amb la participació de Fernando Miranda, secretari general
del Ministeri d’Agricultura; Ángel Villafranca, president de
l’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya; José Luis
Benítez, director general de la FEV, i José María Bonmatí,
director general de l’AECOC.

Els ponents van compartir les seves perspectives sobre
les oportunitats que es plantegen per al conjunt del
sector, i tot i que van reconèixer que el 2020 serà un any
difícil, van coincidir en la importància d’aprofitar les noves
tendències de consum que han sorgit durant la crisi.
Els participants van estar d’acord en la importància de
construir el concepte i la marca de vi del país, com també
de potenciar les exportacions com a palanca per ampliar la
base de clients, situant la Xina, Alemanya, Rússia, Japó i el
Brasil com a mercats clau per a la recuperació.

HeuraFoods obté el Premi EmprenedorXXI en el
sector agroalimentari
CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió
especialitzada per a empreses de tecnologia
i innovació i els seus inversors, impulsa des
de fa 13 anys els Premis EmprenedorXXI per
reconèixer les empreses més innovadores i
amb més potencial de creixement a Espanya
i Portugal. En la 13a edició es van presentar
993 empreses, i van resultar premiades, a més
de la millor de cada territori, les sis millors en

els sectors Agrofood, Health, Senior, Mobility,
PropTech i Impact.
En el cas del sector agroalimentari, va resultar
guanyadora HeuraFoods, companyia que
elabora carn vegetal, sostenible i nutritiva,
que aporta proteïnes amb l’objectiu de reduir
l’impacte que té la ramaderia sobre el medi
ambient i la societat.
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La Càtedra AgroBank premia una
tesi sobre el control de qualitat de
productes hortofructícoles
La Càtedra AgroBank Qualitat i Innovació de la
Universitat de Lleida (UdL) ha premiat una tesi sobre
el control de qualitat de productes hortofructícoles.
Irina Torres, doctora per la Universitat de Còrdova
(UCO), s’ha convertit així en la guanyadora de la
quarta edició d’aquest guardó, dotat amb 5.000
euros, que té com a finalitat premiar la recerca
d’excel·lència en el sector agroalimentari.
L’accèssit de 1.000 euros, que es lliura per
primera vegada, es va concedir a una tesi sobre
l’automatització del reg en cirerers, desenvolupada
per Víctor Blanco, de la Universitat Politècnica de
Cartagena.
El jurat va triar la tesi, titulada Sensors espectrals
d’infraroig pròxim per a la caracterització, autenticació
i assegurament de la qualitat i seguretat de productes

hortofructícoles,
d’entre un total de
37 candidatures,
un 16 % més que
l’any anterior, segons
va destacar el director de la
Càtedra AgroBank, Antonio Ramos.
La tesi planteja l’ús de sensors NIRS en el sector
hortofructícola per dur a terme un “control fiable
de la qualitat i la traçabilitat, i d’aspectes relatius
a la seguretat alimentària al llarg de tota la cadena
de producció”.
La tesi guanyadora de l’accèssit –premi que es
consolida per a pròximes edicions– analitza diverses
estratègies per a àrees de clima mediterrani,
altament vulnerables al canvi climàtic i on l’aigua
és un factor limitant.

Premi “La ciència en femení”
La Càtedra AgroBank, tenint en compte que la incorporació de les dones a la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques
encara queda lluny de la igualtat, convoca el primer premi al millor treball final de màster “La ciència en femení” fet per
una alumna, amb una temàtica relacionada amb l’agricultura, la ramaderia o l’alimentació, especialment en els àmbits de la
innovació, la qualitat o la seguretat agroalimentària.
Podran optar al premi, dotat amb 3.000 euros, totes les alumnes que hagin defensat el TFM en un màster universitari oficial,
o en un màster habilitant, en qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019, i que hagin obtingut una
qualificació mínima de 9 sobre 10. El termini de presentació de candidatures va començar l’1 de setembre de 2020 i s’acaba el
31 d’octubre del 2020.

Trobada amb 200 inversors
i empreses
Amb l’objectiu de posar en contacte les més
de 30 start-ups guanyadores d’aquesta última
edició dels Premis EmprenedorXXI amb els
inversors principals i empreses amb interès
a col·laborar amb l’ecosistema emprenedor,
CaixaBank, a través de DayOne, va organitzar el
16 i el 17 de juliol la primera edició on-line de
l’Investors Day EmprenedorXXI.

Prop de 200 inversors i empreses es van apuntar
a aquesta iniciativa, que es va celebrar de
manera telemàtica, amb sessions de contingut
on-line, reunions grupals i trobades individuals.
A més, durant aquests dos dies, totes les startups guanyadores van tenir l’oportunitat de
presentar projectes i propostes de valor als
principals inversors i empreses.
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