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PRESENTACIÓ DEL CENTRE
La Fundació Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari UPC-IRTA
(CREDA-UPC-IRTA) es va constituir en data 20 de desembre del 2005. El Centre es crea amb la
finalitat d’inspirar-se en un model d’actuació pública dirigida al desenvolupament de
l’agricultura, la modernització de llurs estructures així com la potenciació del medi rural. El
CREDA té com a missions i objectius els següents:
a) Impulsar la recerca i la prestació de serveis en els àmbits de l’economia, el dret i la
sociologia aplicats als àmbits agroalimentari i de desenvolupament rural de la nostra
societat.
b) Assessorar a la Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb l’economia
agroalimentària.
c) Prestar assistència i suport tècnics a les empreses i organitzacions del sector
agroalimentari de l’economia, i assessorar i donar suport tècnic a les institucions i
organismes públics que ho requereixin per tal de millorar la seva capacitat de treball i
de prestació de serveis.
d) Impulsar la cooperació científica amb altres centres nacionals i internacionals de
recerca en economia i desenvolupament agroalimentaris.
e) Organitzar activitats i cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i tecnològics
en els àmbits propis de l’ institut.
f)

Participar en els programes de formació de les universitats catalanes en els àmbits de
treball de la fundació.

g) Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.
h) Promoure el desenvolupament de la ciència i la transferència de tecnologia.
i)

Impulsar les activitats d’extensió tècnica vinculades als processos inclosos en els
àmbits d’estudi i anàlisi del CREDA.

j)

Promoure i posar al servei de la comunitat científica un centre basat en criteris de
qualitat, que amb la voluntat de ser centre de referència, sigui competitiu i
especialment apte per a concórrer per si mateix o en col·laboració amb d’altres
entitats a diferents programes d’investigació.
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Actualment, l'activitat investigadora del CREDA, se centra en tres àrees:
-

Estudis i Sistemes d'Informació;

-

Recursos Naturals i Sostenibilitat; i

-

Competitivitat del Sistema Agroalimentari.

Els patrons de la Fundació a data 31 de desembre del 2017 són:
-

IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)

-

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)
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1.

SÍNTESI D'ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS

El personal de CREDA té àmplia experiència en diversos aspectes relacionats amb l’economia i
el desenvolupament agroalimentari.
Les principals àrees d’actuació del CREDA són:


Investigacions de mercat i comportament del consumidor: estudis ad hoc per a
empreses específiques (posicionament al mercat, demanda potencial, anàlisis de
proveïdors... ). Enfocament cap a tot tipus de productes: aliments funcionals,
ecològics, agricultura integrada, aliments transgènics, aliments de quarta i cinquena
gamma, etc.



Demanda d’aliments: hem realitzat treballs sobre l’ impacte dels escàndols alimentaris
sobre la demanda de carns. Així mateix s’ha estudiat la incidència de la informació que
relaciona dieta i salut sobre la demanda d’aliments. Finalment, hem realitzat estudis
sobre el impacte econòmic de diverses mesures encaminades a reduir el problema del
sobrepès i la obesitat.



Estudis relacionats amb el desenvolupament rural: En aquest sentit, i pensant que el
futur del món rural no ha de dependre exclusivament del desenvolupament del sector
agrari, l’enfocament que s’adopta és integrador i multidisciplinari, incloent aspectes
com: desenvolupament d’infraestructures, urbanisme, turisme, aspectes logístics,
impactes ambientals, etc.



Estudis sectorials: fruites, oli d’oliva, porcí,...



Anàlisis de preus: el CREDA té una àmplia experiència en la determinació i predicció de
preus. Així mateix, sobre les relacions espacials i verticals de preu. En particular s’ha
preocupat d’analitzar fins a quin punt els productes agraris són o no els responsables
de la inflació.



Estudis de competitivitat d’explotacions agrícoles i ramaderes: viabilitat, adopció
d’innovacions tecnològiques.



Estudis d’impacte de polítiques agràries.



Estudis d’impacte ambiental, sobre tot centrades en la valoració econòmica
d’externalitats.



Estudis sobre les estratègies de les indústries agroalimentàries i sobre els efectes de
les seves polítiques d’investigació i innovació.
CREDA-UPC-IRTA |
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Comportament dels detallistes i del sector de la restauració en la demanda d’aliments.



Estudis sobre malbaratament alimentari.

2. PROJECTES, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE
SERVEIS R+D+T
2.1. Projectes Competitius
2.1.1. Llistat de projectes

1. Títol del projecte: ERA-Net SUSFOOD. Sustainable Diets in Europe (SUSDIET).


Entitat finançadora: S.E. Foundation de France



Durada: Abril 2014 – Març 2017



Pressupost finançat: 2.411.982€ (import total). Import del CREDA: 49.800€.



Investigador coordinador: José M. Gil Roig.

2. Títol del projecte: FEED-A-GENE. Adapting the feed, the animal and the feeding
techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock
production systems.


Entitat finançadora: UE



Referència de la concessió: Grant agreement no. 633531



Durada: Març 2015 – Febrer 2020



Pressupost finançat: 9.933.795€ (import total). Import del CREDA: 150.000€.



Investigador coordinador: José M. Gil Roig.

3. Títol del projecte: TREASURE. Diversity of local pig breeds and production systems for
high quality traditional products and sustainable pork chains.


Entitat finançadora: UE



Referència de la concessió: Grant agreement no. 634476



Durada: Abril 2015 – Març 2019



Pressupost finançat: 3.395.987€ (import total). Import del CREDA: 195.424,61€



Investigador coordinador: José Mª Gil Roig.
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4. Títol del projecte: REFRESH. Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply
Chain.


Entitat finançadora: UE



Referència de la concessió: Grant agreement no. 641933



Durada: Juliol 2015 – Juny 2019



Pressupost finançat: 9.444.757,79€ (import total). Import del CREDA: 351.557,5€.



Investigador coordinador: José Mª Gil Roig.

5. Títol del projecte: VINOVERT. Vins, Competitivitat, Polítiques Mediambientals i
Sanitàries.
 Entitat finançadora: UE (cofinançat per FEDER - Fons Europeu de Desenvolupament
Regional - ).


Durada: Juliol 2016 – Juny 2019



Pressupost finançat: 1.666.683,38€ (import total). Import del CREDA: 159.949,09€.



Investigador coordinador: José Mª Gil Roig.

6. Títol del projecte: STRENGHT2FOOD. Strengthening European Food Chain
Sustainability by Quality.


Entitat finançadora: UE



Referència de la concessió: Grant agreement no. 678024



Durada: Març 2016 – Febrer 2021



Pressupost finançat: 6.904.226,25€ (import total). Import del CREDA: 139.375€.



Investigador coordinador: José Mª Gil Roig.

2.1.2. Descripció dels projectes competitius

1. ERA-Net SUSFOOD. Sustainable Diets in Europe (SUSDIET).

Aquest projecte fa referència a "dietes sostenibles" com: a) d’ alta qualitat nutricional amb
beneficis per la salut en el context d'una població europea que envelleix; b) mitigadores de el
impacte ambiental, especialment el relacionat amb el canvi climàtic; i c) acceptables i
assequibles per a tothom, inclosos els grups de baixos ingressos.
El primer objectiu del projecte SUSDIET és generar noves dades sobre la sostenibilitat de les
dietes actuals i alternatives, tenint en compte les diferents dimensions de la sostenibilitat
CREDA-UPC-IRTA |
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(salut, medi ambient, econòmica) de forma simultània. Algunes propietats importants de
sostenibilitat dels patrons alternatius de consum segueixen sense estar clars, per exemple, si
les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la qualitat nutricional van de la mà. D'altra banda,
la majoria dels estudis s'han centrat en substitucions entre categories d'aliments (per exemple,
les plantes enfront de productes d'origen animal), però les substitucions dins les categories
d'aliments s'han descuidat. Per tant, es necessiten noves investigacions per identificar els
canvis en el consum clars i fàcilment realitzables amb els majors efectes en la sostenibilitat.
El segon objectiu és la identificació dels principals obstacles que impedeixen als consumidors
escollir opcions dietètiques sostenibles; per a aquest fi, necessitem una millor comprensió del
paper de l'educació, les motivacions, les actituds, els valors, el preu, el sabor, la conveniència, i
altres atributs dels aliments per influir en el seu consum, i com aquests factors potencialment
podrien modificar-se per millorar la sostenibilitat de les dietes. Això s'aconseguirà mitjançant
la combinació de diversos mètodes d'investigació d'elecció d'aliments, incloent: enquestes
qualitatives i quantitatives dels consumidors, l'estimació economètrica i simulació de sistemes
de demanda parcials i completes, modelització econòmica de les dietes i experiments de
laboratori dissenyades per obtenir les preferències del consumidor.
El tercer objectiu és analitzar els instruments de política per a la promoció de l'elecció
d'aliments sostenibles i formular recomanacions de política. El projecte contribuirà a la
definició de les recomanacions dietètiques tenint en compte els múltiples aspectes de la
sostenibilitat i la naturalesa de les preferències del consumidor. S'investigaran mètodes de
l'estat de l'art, així com diversos instruments i intervencions de polítiques específiques,
incloent: campanyes d'informació i comunicació; etiquetatge; i l'ús d'impostos i subsidis
diferenciats.
La tasca de CREDA es va centrar en tres àrees de treball. En primer lloc, analitzar l’impacte de
mesures fiscals per reduir l‘impacte de l’alimentació sobre el medi ambient així com la
prevalença de l’obesitat a Espanya. En aquest sentit es va desenvolupar un marc metodològic
comú a 6 països: França, Itàlia, Suècia, Finlàndia, Regne Unit i Espanya consistent en
l’estimació d’un sistema de demanda d’aliments compostos per a 20 categories de productes
amb la finalitat d’obtenir les elasticitats preu. A partir de les elasticitats estimades i tenint en
compte els resultats previs del projecte en relació als gasos d’efecte hivernacle generats per
les diferents categories de productes, es va analitzar l’impacte d’un impost a les emissions de
CO2. Es va analitzar l’impacte en l'àmbit de consum així com d’estalvi de CO2. A la vegada, es
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va analitzar l’impacte sobre la qualitat de la dieta (calories, proteïnes,...). En segon lloc, es va
analitzar l’impacte d’un impost sobre greixos i sucres.
La segona àrea de treball amb participació del CREDA va fer referència a l’impacte de la
informació que conté l’etiqueta en relació a la composició nutricional i a la petjada ecològica
dels aliments sobre les decisions de compra dels aliments.
Finalment, el CREDA va participar en una tercera àrea de treball que va tractar de mesurar fins
a quin punt les innovacions al mercat alimentari estan relacionades amb atributs sostenibles.
Per aquest efecte es va partir de la base de dades generada per l’empresa MINTEL. L’anàlisi es
va realitzar de forma global i per a 20 categories de productes.

2. FEED-A-GENE. Adapting the feed, the animal and the feeding
techniques to improve the efficiency and sustainability of
monogastric livestock production systems.

Feed- A-Gene pretén la millor adaptació dels diferents components dels sistemes de producció
de bestiar de monogàstrics (és dir, porcs, aus de corral i conills) per millorar l'eficiència i reduir
l'impacte mediambiental mundial. Això implica el desenvolupament de tecnologies
d'alimentació i recursos alimentaris nous i alternatius, la identificació i la selecció d'animals
robustos que s'adaptin millor a les condicions fluctuants, i el desenvolupament de tècniques
d'alimentació que permetin optimitzar el potencial de l'alimentació i l'animal.

Durant aquest 2017 s’ha continuat treballant en l’anàlisi de mercat de possibles fonts de
proteïnes (colza, soja europea, i biomassa verda). Aquest anàlisi forma part de la Tasca 6.3 del
projecte. La Tasca 6.3 pretén realitzar una anàlisi de costos i beneficis per estimar els impactes
econòmics associats de les noves tecnologies d'alimentació proposades per altres paquets de
treball (WP1, WP4 i WP5). A la reunió anual del projecte organitzat a la ciutat de Lleida (abril
2017), vam discutir amb els diferents socis la metodologia de recollir les dades necessàries per
a l’anàlisis. Basant-nos en la literatura anterior, hem definit una llista de variables rellevants
necessàries per dur a terme l'anàlisi. Estem recopilant les dades de nivell de granja individuals
especialitzades en la producció de porcs i pollastres per a cinc països de la UE (Alemanya,
Espanya, França, Polònia i Dinamarca) que cobreixen el període de 2010-2015. Per això,
sol·licitem la Xarxa de dades de comptabilitat agrícola (FADN). En conseqüència, hi va haver
tres rondes de sol·licitud de dades fins ara. A partir de FADN, definirem l'escenari base que
CREDA-UPC-IRTA |
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descriu l'estat actual dels sistemes de producció de carn de porc i avicultura als principals
països productors. Mitjançant l'anàlisi de simulació, determinarem l'impacte dels mateixos
escenaris relacionats amb els resultats de WP1, 4 i 5.

3. TREASURE. Diversity of local pig breeds and
production systems for high quality traditional
products and sustainable pork chains.
L'objectiu del projecte és millorar els coneixements, les habilitats i les competències
necessàries per desenvolupar i crear noves cadenes sostenibles de porc basades en recursos
genètics europeus locals (races locals).
El projecte s'ocupa de:


Descriure i avaluar les races de porcs locals, amb èmfasi en races sense explotar
utilitzant eines genòmiques.



Calcular el rendiment de les races porcines locals en condicions agro-geo-climàtiques
contrastades i diferents sistemes de producció (interior, exterior, orgànic). Es posarà
èmfasi en les estratègies de maneig i alimentació de porcs i en l'ús dels recursos
disponibles d’alimentació a nivell local.



Avaluar la qualitat intrínseca dels productes del porc regional, tradicionals i innovadors
d'alta qualitat i, les actituds dels consumidors de les diverses àrees del mercat; en
particular, els motius de l'elecció i la disposició a pagar aquest tipus de productes.



Analitzar les estratègies cost/benefici i la comercialització per canals de distribució de
cadena curta.

Totes les activitats són impulsades des de la perspectiva de la sostenibilitat (impacte
ambiental, benestar animal, qualitat del producte, acceptabilitat del consumidor i potencial de
mercat). L'ambició és millorar i crear noves xarxes entre els socis acadèmics i no acadèmics,
dins i entre les regions i per fer front a la cadena de valor dels productes del porc regional
d'alta qualitat, centrant-se en diverses i fins ara no explotades races de porc, els seus sistemes
de producció i els productes derivats del porc.
En relació a la Tasca 4.1, durant l’any 2017 es va recollir la informació dels costos i dels
ingressos a nivell d’explotació per tal de conèixer les característiques dels sistemes de
producció de cadascuna de les races considerades.

CREDA-UPC-IRTA |
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Les principals activitats durant l’any 2017 han estat:
-

Reunió amb la assemblea general del projecte a Bolonya on es van presentar els
avanços en el desenvolupament de qüestionaris del projecte.

-

Revisió de les plantilles rebudes de cada soci.

-

CREDA va enviar preguntes i comentaris a tots els socis.

-

Recepció dels formularis corregits.

-

CREDA ha estat corregint les dades i millorant la plantilla.

En relació a la Tasca 4.2, s’ha fet una revisió bibliogràfica de treballs de valoració econòmica
del bens públics produïts pels sistemes agraris. Aquesta revisió forma part del primer
Deliverable del projecte. També es van desenvolupar els qüestionaris de valoració econòmica
amb tots els socis. Aquests qüestionaris es van desenvolupar separadament per cadascú dels
casos d’estudi.
Les principals activitats durant l’any 2017 en relació a la Tasca 4.2 han estat:
-

Reunió amb la assemblea general del projecte a Bolonya on es van presentar els
avanços en el desenvolupament de qüestionaris del projecte.

-

Viatge a Lituània al febrer per donar suport als socis d’aquest país en els passos finals
del seu qüestionari de valoració econòmica.

-

Viatge a Mallorca al juny per desenvolupar grups d’enfocament per refinar el cas de
valoració econòmica del cas espanyol.

-

Finalització del qüestionari de valoració del tots els països (França, Itàlia, Lituània,
Sèrbia i Espanya) i començament del treball de camp en tots els casos d’estudi.

-

Lliurament de les bases de dades corresponents als qüestionaris i anàlisis per part de
l’equip de CREDA.

-

Preparació i entrega del Deliverable 4.5 amb els resultats de les preferències socials
pels béns públics produïts pels sistemes de producció dels casos d’estudi.

En relació a la Tasca 4.3, CREDA va realitzar les següents activitats:
-

CREDA va donar suport i va confirmar l'execució de l'experiment a Lituània (25 de
juliol).

-

CREDA va participar en una conferència convidada al Simposi Internacional sobre
Investigació en Màrqueting d'Aliments (14-16 de juny de 2017 a Dubrovnik, Croàcia)
per explicar l'enfocament metodològic seguit en l'anàlisi de la preferència dels
consumidors i la voluntat de pagar en el projecte TREASURE.
CREDA-UPC-IRTA |
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-

CREDA va participar al Simposi del Dia de la Ciència Animal a Àustria (del 20 al 22 de
setembre). El CREDA va presentar una comunicació oral amb els resultats preliminars
de l'anàlisi de preferències per a casos d'estudis a Espanya, Itàlia i Eslovènia.

-

CREDA va preparar el Milestone 29 (una recollida de dades a nivell ciutadà i anàlisi
completa) que es retarda amb una data de venciment per al mes 26.

4. REFRESH. Resource Efficient Food and dRink for the
Entire Supply cHain.

Refresh és un projecte insígnia de la UE de prevenció del malbaratament alimentari, amb la
finalitat de fer front a aquest problema al llarg de la cadena de valor, de la producció fins al
consumidor final. Abordar els nivells de desaprofitament alimentari és una prioritat en
l’agenda, necessitat reafirmada per les Nacions Unides (ONU), amb la finalitat de que 193
països membres redueixin el malbaratament alimentari a la meitat per a l’any 2030 tot assolint
els objectius de Desenvolupament Sostenible. L’ONU també ha destacat que cal actuar a totes
les etapes de la cadena, des dels productors i proveïdors fins al consumidor final.
Aquest projecte posarà a prova el concepte Marc d’Acció (també conegut com Acord
Voluntari), en el qual una sèrie d’organitzacions de tota la cadena de valor, acorda treballar de
forma conjunt cap a un objectiu comú, per tal de fomentar l’acció sense necessitat d’una
legislació.

Objectius de Refresh:
-

Contribuir de manera significativa en l’objectiu proposat per la política Europea de
reduir el malbaratament alimentari a tota la Unió Europea en un 30% per al 2025.

-

Desenvolupar un Marc d’Acció basat en acords estratègics a través de tota la cadena
alimentària, promovent plataformes col·laboratives, per tal d’assolir un sistema
alimentari més sostenible i segur a Europa.

Durant 2017 s’han realitzat tasques de suport en activitats del WP1. En la Tasca 1.5 s’han fet
les revisions i traduccions al castellà d’una enquesta per consumidors i en la Tasca 1.6 s’han fet
fotografies a aliments i les seves etiquetes, així com la revisió, traducció i difusió d’una
enquesta viral destinada als consumidors. S’ha iniciat la Tasca 1.7 que lidera el CREDA-UPCIRTA. El principal objectiu d’aquest experiment és avaluar les preferències dels consumidors
per diferents opcions de productes alimentaris valoritzats. En particular, l'experiment busca
conèixer les opinions dels consumidors sobre quatre diferents solucions per al problema del
CREDA-UPC-IRTA |
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menjar perdut: i) recollir fruites i verdures saludables que els agricultors no poden vendre per
defectes d'aspecte, mida o per excés en la producció i convertir-los en marmites o cremes
(Espigoladors), ii) extreure ingredients com vitamines, fibres o proteïnes de fruites sense valor
comercial i utilitzar-los per a enriquir altres menjars com el iogurt (Indulleida), iii) convertir els
subproductes de la indústria alimentària en pinsos per animals (Promic), iv) model japonès:
convertir els restes d'aliments de l'hostaleria en pensaments líquids per a animals (Feedback).
La metodologia plantejada combina un Jurat de Ciutadans i un Experiment d'Eleccions. El
procediment consisteix a reunir un grup de 25 pares i fills, informant-los sobre les quatre
solucions a través de xerrades d'experts, i convidant-los a completar un experiment d'eleccions
on haurien de triar entre diferents opcions de productes alimentaris valorats per a l’escola dels
seus fills. En aquesta primera fase es va dur a terme una revisió bibliogràfica i es va dissenyar
l'experiment d'eleccions.

Pel que fa al WP2, durant el 2017 s’ha continuat dinamitzant la plataforma REFRESH, de la que
es va celebrar una trobada al novembre, i també s’han tirat endavant quatre projectes pilot
sobre: (1) malbaratament alimentari al sector de la restauració, (2) malbaratament alimentari
al llarg de la cadena de valor del préssec i de la nectarina a Catalunya; (3) percepció del
malbaratament alimentari i possibles alternatives per a reduir-lo per part dels pares de nens
escolaritzats; i finalment (4) percepció del malbaratament alimentari per part d’empreses del
sector primari de producció de fruita i verdura. Em quant al pilot a la restauració es van
realitzar les 2 primeres quantificacions del malbaratament alimentari del projecte pilot en
restauració de grans esdeveniments. Pel que fa a la tasca de dinamització de la plataforma
REFRESH espanyola, al novembre es va celebrar la tercera reunió de la plataforma a les
instal·lacions de CREDA-UPC-IRTA; d'altra banda, al llarg de l'any es va desenvolupar la tasca de
mantenir informats els membres de la plataforma de les novetats en matèria de
malbaratament alimentari a nivell europeu i també de les activitats de la resta de membres.
Finalment, a finals d'any es va redactar i va començar a difondre entre els membres la plantilla
per a la redacció del "Informe de difusió de les activitats dels membres de la plataforma 20162017". En quant a la feina de difusió dels resultats, en 2017 es van redactar diversos articles
per ésser publicats a la web de REFRESH, així com es va participar en taules rodones i
entrevistes per difondre el projecte, i es va donar difusió als avenços del projecte mitjançant
les xarxes socials. S’ha fet una presentació pública dels resultats del projecte a Berlín el 18 de
maig de 2017 “REFRESH Food Waste 2017: Multi-stakeholder conference connecting
champions of food waste reduction and valorization”. També s’ha realitzat una presentació
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dels resultats de la Plataforma Refresh Espanya a la “EU Platform on food losses and food
waste” de la Comissió Europea, el 14 de juny de 2017 a Brussel·les.

5. VINOVERT. Vins, Competitivitat, Polítiques Mediambientals i
Sanitàries

Vinovert és un projecte innovador per la indústria del vi de l’espai SUDOE en el període 20162019, per assegurar la competitivitat de les empreses a llarg termini. Avançar la nova demanda
per una viticultura sostenible oferint garanties de “naturalitat” i de responsabilitat ambiental:
-

Comprendre la realitat de l’arbitratge dels consumidors i ciutadans en temes de
plaguicides, la naturalitat, la responsabilitat social;

-

Desenvolupar concretament en “terreny” possibilitats pel desenvolupament de la
viticultura i l’enologia, amb una avaluació dels costos de producció i l’augment en
productivitat.

-

Explicar i posar en evidència els obstacles comportamentals que s’oposen a la nova
demanda i a les oportunitats de reorientació institucionals i reguladores.

Davant aquests nous reptes socials, es buscarà explorar la viabilitat tècnica i econòmica d´una
reducció significativa en l’ús de plaguicides a la vinya, així com la reducció de les entrades
enològiques amb el suport d’estandarditzacions i certificacions adaptades a les particularitats
regionals, així com també s’analitzaran els diferents processos de producció garantint al mateix
temps oportunitats concretes per l’aplicació en l’àmbit de nivell dels productors, màrqueting i
negocis de consum.

En el 2017 s’inicien moltes de les tasques en les que participa el CREDA-UPC-IRTA. La
participació del CREDA-UPC-IRTA té un major volum en el GT2, del qual és responsable.
L’objectiu d’aquest GT és l’avaluació de la capacitat de conversió de les parcel·les vitícoles de la
regió SUDOE vers nivells més reduïts d’insums. En el cas català la reducció d’insums es centra
en la reducció de pesticides, concretament, en la comparativa del cultiu ecològic vs.
convencional. Havent estat definides les parcel·les experimentals, que permetran la
comparativa de les diferents alternatives, s’efectuen diferents mesures de seguiment de camp.
El monitoreig de parcel·les s’efectua per part de l’IRTA i de la Universitat de Bordeus. En
aquestes parcel·les es recull el raïm produït i es generen diferents microvinificacions (segons
protocol). L’organisme encarregat de les microvinificacions a Catalunya és l’INCAVI. Els vins
resultants es seleccionaran en base a les seves notes de tast (enòlegs i consumidors no
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experts), i al seu anàlisi químic. Els vins seleccionats seran emprats en els experiments de
consumidors. La funció del CREDA-UPC-IRTA respecte a les actuacions esmentades, ha estat el
seu seguiment global, així com la planificació i elaboració conjunta de la fitxa de tast. El tast
queda planificat pel gener del 2018. Paral·lelament s’inicia una recerca exhaustiva per
determinar la metodologia a emprar en els experiments de consumidors i s’inicia el disseny del
qüestionari. El disseny de l’experiment amplia els seus objectius explorant la possibilitat de
treballar conjuntament amb l’empresa IMOTION, el que permetrà aplicar tecnologies de
reconeixement d’emocions en l’experiment amb consumidors.

Al llarg d’aquesta etapa es procedeix igualment a seleccionar la metodologia a seguir per dur a
terme un anàlisi comparatiu dels costos de producció en la viticultura ecològica i convencional.
Per dur a terme aquest anàlisis, s’enquestarà als viticultors responsables de les parcel·les
experimentals. La metodologia resultant és discutida entre els socis del projecte implicats.

Respecte al GT1, el CREDA-UPC-IRTA col·labora en la validació del disseny experimental
proposat per la Universitat de Bordeus i compromet la seva aportació en l’elaboració del Llibre
Blanc de Varietats Resistents a Espanya. Aquest serà liderat per la Dra. Felicidad De Herralde
(IRTA). Així mateix, i amb l’objectiu d’ampliar la informació disponible respecte al tema en
qüestió, IRTA organitza una Jornada-Debat (Novembre 2017) en la que es reuneixen
personalitats coneixedores sobre aquest tema, des d’investigadors (genètica, viticultura, etc.),
fins a productors de material vegetal, viveristes, cellers elaboradors, etc. CREDA-UPC-IRTA
participa activament en la jornada, des de la perspectiva de consum i de mercat. Pel que fa al
GT4, CREDA-UPC-IRTA col·labora en el disseny de les enquestes experimentals. Aquestes
tractaran de recollir l’efectivitat de mesures de compensació no econòmiques per a la
transformació a sistemes de producció més sostenibles. Finalment, CREDA-UPC-IRTA
contribueix a la difusió del projecte a partir de la publicació d’un article divulgatiu a la revista
Enoviticultura (Enoviticultura, 49, 28-33). A nivell justificació, CREDA-UPC-IRTA lliura el report
tècnic i financer de seguiment intermedi a la plataforma SUDOE (Setembre 2017).

CREDA-UPC-IRTA |

15

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

6.

STRENGHT2FOOD. Strengthening European
Food Chain Sustainability by Quality.

Strength2Food és un projecte finançat per la Unió Europea de 5 anys que es va iniciar al març
el 2016.
Recentment a la Unió Europea, tant en la política de qualitat de la UE i del Sector Públic de
Compra d'Aliments han estat testimonis de les últimes reformes. Aquests canvis es centren en
la millora i la promoció de programes que protegeixen els logotips de qualitat (denominacions
de productes agrícoles i alimentaris de qualitat) i tenen en compte criteris ambientals, socials i
innovadors en l'adjudicació dels contractes del sector públic als compradors i proveïdors.
No obstant això, es necessita més investigació:
•

sobre com logotips de qualitat es poden aprofitar encara més per influir positivament
en el desenvolupament rural, en particular a les zones desfavorides.

•

avaluar com s'estan aplicant les reformes a la pràctica, la forma en què es poden
millorar i com fer-les més eficaces en el futur.

Aquest projecte proporcionarà a la UE i els seus Estats membres recomanacions basades en
l'evidència. Aquestes recomanacions seran implementades i verificades a través d'accions pilot
innovadores.

Strength2Food identificarà i implementarà estratègies per l’ampliació de l'escala: la creació
de nous i l'ampliació dels mercats existents per als productes alimentaris de qualitat i fomentar
el desenvolupament d'una 'economia de qualitat'.

Específicament, Strength2Food farà el següent:
1. Ajudar als responsables polítics i altres parts interessades en la millora de l'eficàcia de
les polítiques actuals sobre les denominacions de qualitat dels aliments i en les
compres d'aliments del sector públic per millorar la seva sostenibilitat i la promoció
d'una alimentació sana i nutritiva.
2. Desenvolupar i aplicar polítiques eficaces per a la millora de la sostenibilitat global de
l'agricultura i de la capacitat per a una nutrició equilibrada.
3. Demostrar i validar com estimular el desenvolupament de nous mercats i cadenes de
menjar de qualitat a través d'iniciatives pilot i accions innovadores.
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4. Maximitzar l'impacte de les activitats i els èxits del projecte a través de l'intercanvi de
coneixements i la comunicació amb una àmplia gamma de parts interessades en
pràctiques sostenibles modernes.

Durant l'any 2017, CREDA ha avançat simultàniament en les tasques del paquet de Treball 4 i 5
en les quals participa.

En concret, en el paquet de treball 4, que té per objectiu examinar els aspectes fonamentals de
les cadenes d'aliments diferenciats amb una etiqueta dels esquemes de qualitat europeus que
determinen la transmissió de canvis en els preus al llarg de tota la cadena de mercat, així com
de la transmissió de la volatilitat, s'ha treballat en diverses adreces. Primer, s'ha creat un nou
suport numèric en el qual es basa l'anàlisi economètric de la tasca i del projecte. També, s'ha
fet una profunda revisió de la literatura que ha permès crear nous algorismes al programari
economètric empleat per dur a terme l'anàlisi de les dades i així obtenir els resultats. Aquests
han estat presentats en diversos congressos científics nacionals i internacionals, així com en la
primera reunió anual del projecte que va tenir lloc a Castelldefels i que va organitzar CREDA.
Finalment, es van començar a produir els entregables que s'hauran de finalitzar en 2018.

Quant a la participació de CREDA en el paquet de treball 5, dir en primer lloc que aquesta va
donar començament en el mes de maig amb l'objectiu últim de mesurar l'impacte econòmic,
social i mediambiental dels productes protegits amb un esquema de qualitat europeu. El
treball ha enfocat a la creació de nou suport numèric a partir de fonts secundàries i reunions
amb agents rellevants tals com a productors i socis principals mitjançant entrevistes i
enquestes (font primària). Aquest suport servirà posteriorment per poder implementar la
metodologia desenvolupada per a tal fi en el paquet de treball 3 del projecte (any 2018).
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2.2. Contractes i encàrrecs de serveis R+D+T
2.2.1. Observatoris i Encàrrecs de serveis R+D+T
2.2.1.1.

Llistat de projectes

1. Títol del projecte: Observatori del Vi


Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Generalitat de Catalunya



Durada: Gener 2017 - Desembre 2017



Pressupost finançat: 38.731,20€



Investigador coordinador: José Mª Gil Roig / Cristina Escobar

2. Títol del projecte: Observatori de preus de la cadena alimentària del Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya


Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Generalitat de Catalunya



Durada: Gener 2017 - Desembre 2017



Pressupost finançat: 38.000€



Investigador coordinador: Lluc Mercadé Romeu

2.2.1.2.

Descripció dels projectes

1. Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava a Catalunya

En aquest desè any de funcionament de l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava, des del
CREDA, s’han realitzat quatre informes trimestrals, tal i com s’ha establert en el seu
funcionament. Els informes trimestral es lliuren al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i a l’ Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), en els
mesos de març, juny, setembre i desembre.
Els informes de l’Observatori de la vinya, el vi i el Cava es publiquen al web del DAAM, en la
seva secció d’Observatoris sectorials (a Estadístiques i Observatoris). La informació que
contenen els informes és divulgativa i es dóna en format gràfic – numèric. En tots els casos
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s’inclou un apartat de seguiment de preus al consum. Els continguts dels informes publicats en
el 2017 es descriuen a continuació:
El primer informe del 2017 presenta l’evolució de la producció del sector vitivinícola català. La
informació que s’actualitza correspon a les darreres dades estadístiques tant del sector vitícola
(superfícies, viticultors i produccions de raïm), com del sector vinícola (producció de vi i cava).
L’interès d’aquests apartats és continuar amb un seguiment sectorial des del punt de vista
productiu. A la vegada, l’informe presenta un anàlisi de resultat econòmics per varietat de
l’any 2014. Els resultats provenen d’una mostra d’explotacions de la Xarxa Comptable Agrària
de Catalunya (XCAC), vinculada a l’Observatori de la vinya, el vi i el cava.
El segon informe del 2017 conté un anàlisi de l’evolució del consum i de la comercialització de
vi i cava. Especialment s’analitza la comercialització per part de les Denominacions d’Origen,
tant al mercat estatal com a l’exterior i, s’actualitzen les darreres dades estadístiques de
comerç exterior de vi català. Pel que fa al comerç exterior, es desglossen les importacions i
exportacions segons tipologia de vi, així com s’identifiquen els destins del vi amb DO
comercialitzat al mercat exterior. A la vegada, s’inclou el càlcul de l’índex d’avantatge
comparatiu revelat sobre el comerç exterior de cada tipologia de vi. En aquest segon informe
també s’inclou un anàlisi econòmic – financer de les indústries del sector vinícola català i
espanyol, en el que s’utilitzen les darreres dades comptables disponibles (any 2015). Les
empreses catalanes i espanyoles es diferencien en 4 grups, en funció de l’import de la seva
xifra de vendes, mantenint l’estructura presentada en ocasions anteriors.
El tercer informe del 2017 recull un anàlisi econòmic d’una mostra d’explotacions de la Xarxa
Comptable Agrària de Catalunya (XCAC), vinculada a l’Observatori de la vinya, el vi i el cava. En
aquesta ocasió els resultats presenten les dades obtingudes pels anys 2014 i 2015.
El quart informe del 2017 presenta un recull de la campanya del 2017, que comptabilitza les
pesades de raïm entrades als cellers i les distribueix segons les primeres destinacions.
L’informe també introdueix els resultats de l’enquesta sobre les actituds dels viticultors.
Aquesta incorpora els resultats d’una sèrie de cinc anys (2013-17).
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2. Observatori de preus de la cadena alimentària
del Departament d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya
Per encàrrec del Departament d’Agricultura (DARP), el CREDA ha dissenyat un instrument per
recollir preus setmanals a Catalunya de fruita de pinyol (préssec, paraguaià, nectarina,
platerina i pavia) a sortida de central i preus quinzenals de fruita seca (ametlla i avellana) en
gra a sortida d’indústria (trencadora). A partir dels preus recollits de les empreses, el CREDA ha
calculat, periòdicament, els preus mitjans ponderats. Els preus mitjans s’han publicat a la
pàgina web del DARP,

concretament, en l’apartat Preus sectorials de referència

de

l’Observatori Agroalimentari Preus.
El CREDA ha estat l’interlocutor de les empreses col·laboradores de l’Observatori pel que fa a
qüestions tècniques i metodològiques relacionades amb el procés de recollida de preus.
D’altra banda, ha col·laborat, juntament amb el Gabinet Tècnic, amb la informàtica del DARP
per tal de dissenyar una aplicació online per a recollir preus.
Finalment, el CREDA ha elaborat a petició del Gabinet Tècnic del DARP, documents sobre
l’evolució dels preus i ha participat en diverses reunions convocades pel DARP (Taules
Sectorials, Grup de Treball de l’Avellana, i altres) a on s’han tractat qüestions relacionades amb
aquest projecte.

2.2.2. Contractes
2.2.2.1.

Llistat de projectes

1. Títol del projecte: Actualització sobre l’aplicació de regulacions de les pràctiques
comercials a la cadena alimentària en els països de la UE.


Entitat finançadora: Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)



Durada: Juny 2017 – Desembre 2017



Pressupost finançat: 8.500€



Investigador coordinador: Martín Alba

2. Títol del projecte: Estudi sobre les cadenes de valor i comercialització apícola a
l’Argentina, a Costa Rica, a la República Dominicana i a l’Uruguai


Entitat fiançadora: Fundación Argentina



Durada: Febrer 2016 – Febrer 2017
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Pressupost finançat: 30.000 USD



Investigador coordinador: Jose Mª Gil

3. Títol del projecte: VII EAAE PhD Workshop


Entitat finançadora: EAAE, Asociación Economistas Agrarios



Durada: Novembre 2017



Investigador coordinador: Jose Mª Gil Roig

4. Títol del projecte: IRTA- IMPACTE SOCIETAT


Entitat finançadora: IRTA



Durada: Juliol 2016 - Juliol 2019



Investigador coordinador: Jose Mª Gil Roig

5. Títol del projecte: VALE + (VALORA 2). Valorització de l’ Aqüicultura a través d´una
comunicació efectiva.


Entitat finançadora: Xarxa de Referència en I+D+ i en Aqüicultura de la Generalitat de
Catalunya.



Durada: Setembre 2016-Maig 2017



Pressupost finançat: 7.500€



Investigador coordinador: Cristina Escobar

6. Títol del projecte: Informe tècnic sobre preus i quantitats comercialitzades de préssec i
nectarina durant l’any 2014


Entitat finançadora: Fruits de Ponent Sociedad Coop. C. Ltda.



Durada: Octubre 2016 – Abril 2017



Pressupost finançat: 2000€



Investigador coordinador: Lluc Mercadé Romeu

7. Títol del projecte: Exploració del Mercat de l’hamburguesa: Consum i noves tendències


Entitat finançadora: Josep Alimentació SLU



Durada: Abril 2017 – Juny 2017



Pressupost finançat: 3.750€



Investigador coordinador: Zein Kallas / Cristina Escobar
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8. Títol del projecte: Disseny d’una metodologia per valorar l’aportació de les DOP i de les
IGP de Catalunya i aplicació en un cas d’estudi: l’oli de les DOP catalanes



Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Generalitat de Catalunya
Durada: Juny 2017 – Desembre 2017.



Pressupost finançat: 27.000€



Investigador coordinador: Lluc Mercadé

9. Títol del projecte: Cadena de valor del préssec i la nectarina a Catalunya



Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries). Generalitat de Catalunya
Durada: Maig 2017 – Desembre 2017



Pressupost finançat: 20.000€



Investigador coordinador: Lluc Mercadé

10. Títol del projecte: Proposta metodològica per a la aplicació de costos simplificats en els
ajuts FEADER a Catalunya


Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Generalitat de Catalunya



Durada: Maig 2017 – Desembre 2017



Pressupost finançat: 12.000€



Investigador coordinador: Lluc Mercadé

11. Títol del projecte: Avaluació del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del DARP.


Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Generalitat de Catalunya



Durada: Maig 2017 – Desembre 2017



Pressupost finançat: 20.000€



Investigador coordinador: Martin Alba

12. Títol del projecte: La Participació Catalana en Línies i Programes de Finançament Europeu
(2014-2015-2016)


Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Generalitat de Catalunya



Durada: Maig 2017 - Desembre 2017
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Pressupost finançat: 15.000€



Investigador coordinador: Martin Alba

13. Títol del projecte: Diagnosi del malbaratament alimentari a la producció primària,
l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i nectarines a Catalunya


Entitat finançadora: Agència de Residus de Catalunya



Durada: Agost 2017 – Desembre 2017



Pressupost finançat: 17.900€



Investigador coordinador: Diana Reinoso

14. Títol del projecte: Reestructuració de la vinya II


Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Generalitat de Catalunya.



Durada: Juny 2017 – Octubre 2017



Pressupost finançat: 9.000€



Investigador coordinador: Lluc Mercadé

15. Títol del projecte: Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE-SUBER


Entitat finançadora: Centre de la Propietat Forestal de Catalunya. Generalitat de
Catalunya.



Durada: Novembre 2017 – Juny 2017



Pressupost finançat: 9.988€



Investigador coordinador: Elsa Varela

16. Títol del projecte: Viabilitat de comercialització de cicatritzant per a Vitis vinífera i Flor
tallada


Entitat finançadora: CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENOMICA (CRAG)



Durada: Octubre 2017 – July 2018



Pressupost finançat: 7.700€



Investigador coordinador: Cristina Escobar

17. Títol del projecte: Pastors, serveis ecosistèmics i societat com a elements clau dels
sistemes pastorals del Mediterrani (PACTORES)
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Entitat finançadora: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (MINECO).
Gobierno de España.



Durada: 2017-2020



Pressupost finançat: 137.000€



Investigador coordinador: Elsa Varela

2.2.2.2.

Descripció dels projectes

1. Actualització sobre l’aplicació de regulacions de
les pràctiques comercials a la cadena alimentària
en els països de la UE.
L’objectiu del projecte és mantenir actualitzada la informació obtinguda amb el projecte
“Informe sobre la aplicación de regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena
alimentaria en los países de la UE”, realitzat durant l’any 2015 (i actualitzada en 2016 amb un
primer butlletí). L’actualització és fonamental donat que sense ella hi ha un risc important que
la informació obtinguda prèviament es quedi desfasada i perdi considerablement la seva
utilitat.

Es planteja analitzar periòdicament les novetats més rellevants produïdes en el control de PCD
a la cadena agroalimentària, focalitzant-nos en els 8 Estats Membres identificats com a models
(Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Portugal, República Txeca, Eslovàquia i Espanya), però
també s’inclouran en l’actualització altres EEMM que realitzin avanços significatius en la
matèria (si els hi hagués).

2.

Estudi sobre les cadenes de valor i comercialització apícola a l’Argentina,
a Costa Rica, a la República Dominicana i a l’Uruguai

L'objectiu d'aquest projecte és donar una cobertura àmplia i general a diverses temàtiques
intervinculades entre si i que tenen a veure a mitjà i llarg termini amb les possibilitats de
desenvolupament de l'apicultura com a instrument de desenvolupament a Amèrica Llatina. Les
tres temàtiques són: Cadena, Innovació i Consumidor, les quals són tractades amb 4 estudis
específics que es detallen a continuació:


Anàlisi exploratori de les cadenes apícoles als països objectiu i propostes de millora
Tendències mundials de nous productes apícoles
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Estudi de demanda de mel i derivats a hotels especialitzats en turisme extern
República Dominicana



Estudi exploratori sobre el potencial de desenvolupament de canals curts de
comercialització a Argentina, focalitzant en consumidor

Com a productes d'aquest projecte durant 2017 calen destacar:


Últim informe d'avanç bimestral presentat .



Informe final presentat

3. VII EAAE PhD Workshop on Valuation Methods in Agro-food and
Environmental Economics

El VII Workshop constitueix una oportunitat per reunir als economistes agroalimentaris i
ambientals per revisar l'estat de la tècnica dels mètodes de valoració, així com els reptes
futurs. Aquest VII Workshop consolida l'abast adoptat en edicions anteriors amb l'objectiu de
convertir-se en un fòrum en el qual els científics que s'ocupen dels mètodes de valoració es
reuneixen periòdicament per discutir qüestions empíriques i metodològiques de diferents
metodologies.

Els participants en el programa de doctorat es van beneficiar de tres sessions plenàries en què els
ponents de diferents sectors de la societat civil (institucions acadèmiques, institucions
internacionals i el sector privat) van compartir les seves opinions sobre quins són, des de la seva
perspectiva particular, les habilitats requerides per als futurs economistes èxit en els àmbits
econòmics agroalimentaris, ambientals i de desenvolupament.

La conferència va cobrir els següents temes:


Desenvolupament, aplicació i base teòrica per als mètodes de valoració en general.



Incorporar el risc i la incertesa en els mètodes de valoració.



Alternatives compatibles amb incentius i economia experimental.



Qüestions metodològiques plantejades en les sol·licituds.



Avantatges i desavantatges dels mètodes alternatius de valoració.
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4.

IRTA - Impacte Societat

L’objectiu d’aquest projecte és determinar l'impacte sobre la societat de la investigació i
innovació agroalimentària realitzada per l'IRTA. El projecte s'ha plantejat en dues fases. A la
primera fase s'analitza l’evolució de la productivitat del sistema agrari català. A la vegada, es
determina la contribució específica de la investigació portada a terme per l'IRTA sobre
aquesta. Metodològicament, s’apliquen tècniques similars a les portades a terme per altres
institucions de recerca, a efectes comparatius. Els resultats d’aquesta primera fase han
mostrat un retorn social rendible a les inversions en R + D que oscil·la entre el 15 i el 28%
anual, depenent de l’estructura de retards i del tipus d'interès real. En la segona etapa,
mitjançant la metodologia de casos d'estudi, es determinarà l'impacte multidimensional
(econòmic, social, polític i ambiental) de l'IRTA a Catalunya.
5.

VALE + (VALORA 2). Valorització de l’ Aqüicultura a
través d´una comunicació efectiva.

El projecte VALE+ sorgeix com a conseqüència de l’anterior projecte desenvolupat pel mateix
consorci d’investigadors de la UPC, UAB i ICM, el projecte VALORA. Al VALORA s’analitzaren de
forma qualitativa les percepcions positives i negatives sobre l’aqüicultura de diferents baldes
de la cadena de valor del sector (consumidors, minoristes i majoristes).

L’objectiu del VALE+ es quantificar les percepcions, actituds i creences del consumidor vers al
producte procedent de l’aqüicultura, respondre a les percepcions positives i negatives
(beneficis i mites) de l’aqüicultura a través d’arguments sòlids (basats en coneixements
tecnocientífics) expressats en diferents formats comunicatius (presentació power point,
docuweb), determinar els canvis que es produeixen en la percepció del consumidor quan se li
aporta informació sòlida i contrastada en diferents formats comunicatius i establir quina és la
millor estratègia de comunicació per valorar els productes de l’aqüicultura davant del conjunt
de la població catalana.

El mite seleccionat en torn del qual ha girat la comunicació als consumidors és l’alimentació
dels peixos, un dels punts més crítics i de major desconfiança i desconeixement per part dels
consumidors. El consorci VALE+ ha elaborat documentació amb base cientificotècnica rigorosa,
però en un llenguatge accessible per a ser difosos a la societat. Aquesta informació, també
validada en un tallers de debat amb experts externs al projecte, s’ha transformat en diferents
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formats comunicatius. La informació als consumidors s’ha proporcionat dins del marc d’una
enquesta per avaluar de manera quantitativa les seves percepcions sobre l’aqüicultura. Les
preguntes relaciones amb les percepcions s’han repetit abans i després de proporcionar la
informació. Això ha permès avaluar la influència del missatge aportat. Addicionalment, la
mostra de consumidors s’ha separat en dos grups, cadascun ha rebut la informació en un
format comunicatiu diferent, el que ens ha permès determinar l’eficiència de cada eina
comunicativa per aconseguir respondre a les percepcions negatives del cas d’estudi.

En el 2017 es finalitza el disseny del qüestionari, es llença el treball de camp i s’analitzen els
resultats. Els resultats preliminars es presenten al Congrés Europeu d’Aqüicultura, que es
celebra a Croàcia a l’octubre del 2017.

6. Informe tècnic sobre preus i quantitats comercialitzades de
préssec i nectarina durant l’any 2014

L’objectiu del servei va ser fer un informe tècnic sobre preus i quantitats comercialitzades de
préssec i nectarina durant l’any 2014.

Els objectius concrets de l’estudi són el següents:
-

Demostrar que el preu (del préssec i de la nectarina) de l'article 98 del reglament (CE)
nº 543/2011 no corresponen al percebut per l'agricultor en la fase agrària (preu de la
fruita a entrada de central de fruita), ja que el primer és el preu a sortida de centre de
acondicionament, seleccionats, embalats i, si escau, en palets, segons aquest article,
mentre el segon preu (preu percebut per l'agricultor) correspon a la remuneració de
les activitats de cultiu, recol·lecció i transport a la central de fruita.

-

Demostrar que el fet que els preus percebuts pels agricultors de préssec i nectarina
incrementessin entre el mes d'agost i setembre de l’any 2014 no va ser excepcional.

-

Demostrar que al mes de setembre, la producció de préssecs i nectarines és menor
que en els mesos anteriors.

7. Exploració del Mercat de l’hamburguesa: Consum i noves tendències
L’encàrrec d’aquest projecte s’efectua per part de l’empresa Josep Alimentació SLU,
elaboradora d’hamburgueses de boví de qualitat, que cerca expandir les seves vendes de
producte. Amb aquest objectiu es planteja un estudi exploratori del mercat de l’hamburguesa,
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centrat el seu consum i les noves tendències. Els resultats de l’estudi es basen en la cerca
d’informació secundària sobre les preferències del consumidor. En aquest sentit s’explora el
mercat tant pel que fa a la llar com a fora de la llar. La cerca d’informació es realitza mitjançant
bibliografia acadèmica, revistes especialitzades i cerques on-line a establiments de venda
d’hamburguesa, tant per consumir a la llar com a fora de la llar.
En primer lloc, l’estudi inclou informació sobre el consum d’hamburguesa a les llars catalanes,
recollida a partir de la base de dades ©KANTAR WORLD PANEL. La informació recollida inclou
les quantitats d’hamburguesa consumides, la despesa en hamburguesa, el preu mig pagat i el
lloc de compra, entre d’altres, d’una mostra representativa de llars catalanes. Aquesta
informació es complementa amb els resultats parcials d’un estudi quantitatiu a una mostra de
120 consumidors a Catalunya. Aquest estudi incorpora informació relativa al consum
d’hamburguesa i permet definir la màxima disposició a pagar per hamburgueses de vedella de
caràcter gourmet.
L’exploració de mercat també incorpora una cerca on-line de l’oferta d’hamburguesa de
vedella a Catalunya. Aquesta cerca determina els productes que s’ofereixen, les
característiques específiques, els seus preus, els formats, etc. Aquesta observació de mercat es
realitza pels canals de comercialització pel consum a la llar, així com pel canal de la restauració.
Per finalitzar, l’estudi incorpora informació sobre els tipus d’hamburgueses que s’introdueixen
al mercat i les innovacions que incorporen, que marcaran les tendències futures del producte
en qüestió (©Mintel GNPD - Global New Product Development - ).
8. Disseny d’una metodologia per valorar l’aportació
de les DOP i de les IGP de Catalunya i aplicació en
un cas d’estudi: l’oli de les DOP catalanes
El primer objectiu del projecte és proposar una metodologia que permeti valorar l’aportació de
les indicacions geogràfiques (IG) de Catalunya des d’una perspectiva no només econòmica,
sinó també social i ambiental. El segon objectiu és aplicar aquesta metodologia al cas d’estudi
de l’oli de les DOP catalanes.
Per donar resposta als objectius, s’ha realitzat una recerca bibliogràfica sobre metodologies i
referències emprades per valorar l’aportació de les DOP i IGP en altres estudis. Com a resultat
d’aquesta cerca, s’ha elaborat un document metodològic on s’aborden els principals elements
per valorar els efectes de la IG i s’han proposat un conjunt d’indicadors que han de permetre
mesurar l’aportació de les IG.
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La segona part del treball consisteix en aplicar la metodologia al cas d’estudi de les cinc DOP
d’oli d’oliva catalanes a partir de, bàsicament, dades facilitades pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, i d’informació obtinguda d’entrevistes amb els Consells
Reguladors de les DOP. L’aplicació de la metodologia al cas d’estudi, busca també validar la
metodologia, que en el futur hauria de servir per valorar l’aportació d’altres IG catalanes.
9. Cadena de valor del préssec i la nectarina a
Catalunya.
L’objectiu principal d’aquest estudi és elaborar un esquema descriptiu i quantitatiu de la
cadena de valor del préssec i la nectarina produïts a Catalunya per tal d’aportar informació per
comprendre i analitzar la realitat d’aquest sector. S’ha escollit el 2016 com a any de referència
per la recollida i anàlisis de les dades, ja que en iniciar el projecte es tractava de l’última
campanya tancada.
Bàsicament, l’estudi s’ha estructurat en tres grans parts:
a. La identificació de les baules de la cadena, els agents i les activitats que es
desenvolupen;
b. La descripció i anàlisi dels fluxos i les quantitats de préssec/nectarina al llarg de la
cadena, des de la producció, passant pels diferents intermediaris, fins arribar al
consumidor final; i
c. La identificació dels costos, ingressos i marges en cadascuna de les baules, i el
posterior anàlisi de la distribució del valor afegit al llarg de la cadena.

10. Proposta metodològica per a la aplicació de costos
simplificats en els ajuts FEADER a Catalunya
L'objectiu del present treball va ser proposar una metodologia per aplicar una opció de costos
simplificats en els costos de funcionament dels Grups d'Acció Local (GAL) a Catalunya.
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és un dels principals
instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per promoure una política estructural
adreçada al món rural, donant especial atenció als sectors agraris i forestals.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) va seleccionar 11 Grups d’Acció local
(GAL), que són els encarregats de definir i implementar les Estratègies de Desenvolupament
Local (LEADER). Els costos de funcionament són els costos requerits per a la gestió i
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implementació de les estratègies de desenvolupament local dels GAL. Els GAL realitzen
múltiples despeses de petita quantia, però necessaris per al funcionament de l’activitat. No
obstant això, la verificació d'aquests costos constitueix un càrrec administratiu important, tant
per al DARP com per als GAL. L'experiència de 2016, per exemple, mostra un desequilibri
significatiu entre la quantitat de factures i documents justificatius i els imports per als "altres
costos", en comparació amb aquesta quantitat per als costos salarials. D'altra banda, els costos
salarials són verificables a través de documents justificatius senzills i similars, mentre per als
"altres costos", les factures i els documents justificatius solen ser més diversos i, de vegades,
complexos. La Comissió Europea va aportar directrius tècniques sobre tres tipus de costos
simplificats aplicables als Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (EIE) per compartir les millors
pràctiques i per tal d'animar els Estats membres a utilitzar els costos simplificats. Així, el
present treball proposa una metodologia per aplicar una opció de costos simplificats en els
costos de funcionament dels Grups d'Acció Local (GAL) a Catalunya.
11. Avaluació

del

Pla

Anual

de

Transferència

Tecnològica (PATT) del DARP
L’objectiu del present estudi és realitzar una aproximació als possibles impactes derivats de
l’aplicació del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del DARP després de 15 anys
d’implementació del programa. Concretament, el treball es centra en analitzar l’impacte
percebut del programa per part dels actors involucrats. Per aconseguir aquest objectiu
general, es plantegen dos objectius específics:
•

Visió global del PATT: Obtenir una visió general del programa en el seu conjunt pel que fa
al seu disseny, implementació, resultats i impactes esperats.

•

Impacte percebut: Determinar i obtenir un conjunt d’indicadors que permetin aproximar
els possibles impactes percebuts pels actors principals del PATT en diverses dimensions i
tipus d’actors.

Activitats realitzades:
En primer lloc, per realitzar l’anàlisi sobre el disseny i implementació del PATT, s’ha revisat
documentació existent sobre el programa i s’ha entrevistat als directors i gestors d’aquest.
Tota la informació recollida s’ha sintetitzat en forma de mapa conceptual per plasmar la teoria
del canvi subjacent en el disseny del PATT (veure Figura 1). A l’apartat 3, es mostra l’esquema
de la intervenció conjuntament amb una explicació detallada de cadascun dels aspectes del
programa.
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En segon lloc, per aproximar els possibles impactes percebuts del PATT, s’ha dissenyat:
a) un qüestionari d’entrevistes per a entitats promotores, i
b) un qüestionari d’enquesta dirigit a assistents i assistentes a les activitats puntuals del
PATT.
Fins a finals de desembre del 2017 s’han realitzat 15 entrevistes a entitats promotores de les
18 que hi ha previstes. Pel que fa a l’enquesta, està preparada per ser llançada a principis de
gener del 2018. L’anàlisi dels resultats d’entrevistes i enquestes permetrà aproximar l’impacte
percebut del PATT durant aquests 15 anys d’implementació.
12. La Participació Catalana en Línies I Programes de
Finançament Europeu (2014-2015-2016)
L’objectiu del present estudi és analitzar la participació de les entitats catalanes en les
diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea de naturalesa competitiva en
els anys 2014, 2015 i 2016 (Horizon 2020, LIFE, etc.; més informació al respecte al web
#FonsUECat).
L'estudi està compost per dues fases, la primera és la participació general de Catalunya i la
segona fase és l'anàlisi detallat de l'accés al fons europeu del sector agroalimentari forestal
català.
El treball analitza les dades del Sistema de Transparència Financera (FTS) de la Unitat de
pressupostos de la Comissió Europea per als anys 2014, 2015 i 2016 (fons administrats
directament per la Comissió Europea i Agències executives de la UE, que representa al voltant
del 20% del pressupost europeu). Una limitació d’aquesta base de dades és que no tots els
projectes disposen d’informació detallada del finançament per entitat beneficiaria.
És important destacar que aquest treball és un dels primers a utilitzar aquesta font
d'informació.
13. Quantificació del malbaratament alimentari a la producció
primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs del préssec
i la nectarina
Ençà que la FAO notifiqués l’any 2011 que es malbaratava un terç del menjar que és produït
per consum humà anualment, el malbaratament alimentari està cobrant gran rellevància a
nivell internacional. Un dels eixos prioritaris dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’Organització de les Nacions Unides és la reducció del malbaratament alimentari
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conseqüentment del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de
Catalunya

és reduir el malbaratament alimentari en els sectors primari, agroalimentari i la

distribució a l’engròs.
Per tal de prevenir i reduir el malbaratament alimentari a totes les baules de la cadena, primer
s’ha de quantificar i conèixer-ne les seves causes, motiu pel qual s’han elaborat, a nivell
mundial i regional, diferents protocols de quantificació. El CREDA, juntament amb La
universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’any 2016 van desenvolupar el “Protocol per la
quantificació del malbaratament alimentari a Catalunya”. Aquest any, per continuar la lluita
contra el malbaratament alimentari, el CREDA ha realitzat la primera aplicació d’aquest
protocol en el sector del préssec i nectarina a Catalunya, per l’any 2017, a les baules de
producció primària, agroindústria i comerç a l’engròs. Aquest projecte ha estat contractat per
l’Agència de Residus de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA).
L’objectiu d’aquest projecte ha estat realitzar una diagnosi del malbaratament alimentari del
sector del préssec i la nectarina a Catalunya en les etapes de producció primària,
transformació i distribució a l’engròs, per l’any 2017, que ha donat com a resultat:
-

Una xifra del malbaratament alimentari de les etapes de producció primària,
transformació i distribució a l’engròs dels préssecs i les nectarines, que serveixi com a
línia base per avaluar la contribució de l’evolució del malbaratament alimentari de
Catalunya als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

-

Una proposta d’objectius específics de reducció del malbaratament alimentari a
Catalunya per aquests producte en les etapes estudiades, tal com defineix l’objectiu
4b.2 del PRECAT20.

-

La identificació de les causes del malbaratament alimentari en les etapes i productes
estudiats, i la proposta d’estratègies i d’intervencions de reducció adients.

-

La proposta de millores metodològiques per a futurs projectes de quantificació del
malbaratament alimentari a Catalunya en altres productes i sectors.

El període de realització del projecta ha estat d’agost a desembre del 2017. Durant aquest
període s’ha desenvolupat una metodologia combinada basada en: explotació de dades
secundàries; entrevistes a experts del sector; estudis de cas; enquestes auto-administrades i la
realització d’una taula d’experts del sector, que ha permès desenvolupar un informe amb els
resultats de la diagnosi (no publicats l’any 2017).

CREDA-UPC-IRTA |

32

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

14. Reestructuració de la vinya II
L’objectiu d’aquest treball és el d’actualitzar el cost i el preu, de cadascuna de les accions
contemplades a l’ajut de reestructuració i reconversió de vinyes, presentats en el Treball tècnic
de camp per la determinació de l’import unitari de referència de reestructurar i reconvertir
vinyes a Catalunya de l’any 2015.

Per actualitzar els costos i preus, ens hem dirigit a les mateixes empreses de serveis agrícoles
que van participar en l’estudi del 2015, perquè ens facilitessin les dades corresponents a 2017.
El punt de partida del treball són les dades obtingudes en el treball del 2015, i s’ha demanat a
les empreses que actualitzessin els següents camps:
Secció

Camp a actualitzar

COST
Cost reparacions anual
Cost assegurança anual
Cost ITV-ITEAF anual
Cost unitari (Dada: €/l)
Cost unitari (Dada: €/l)
Cost unitari (Dada)
Cost hora (€/h)
Cost reparacions anuals
Cost assegurança anual

Maquinària i equipament. Reparacions i assegurances
Combustibles
Lubricants
Materials
Mà d’obra
Edificis/construccions. Depreciació, reparacions i assegurança
Altres: Telèfon,
administratiu…

lloguers,

impostos,

electricitat,

personal

Cost total altres anual

PREU
Preu

Import (€/ha)

La resta de variables (tipus de maquinària, hores d’utilització de la maquinària, quantitat de
combustibles i materials, hores de mà d’obra, etc...), s’han mantingut, en general constants
(2015)

15. Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE-SUBER
Aquest projecte és un encàrrec del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya a CREDA per
avaluar l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE+ SUBER que està adreçat al sector surer
català, per tal de millorar la gestió de les suredes i el consum de suro català per part de
l’industria.
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En el marc d’aquest estudi s’ha analitzat el sector, el projecte LIFE+ SUBER i un parell
d’escenaris de futur en el marc de la silvicultura adaptativa i la bioeconomia a través d’un
panell Delphi de experts del sector.
També es va estudiar la cadena de valor del suro a Catalunya amb especial interès en el
recorregut del suro català a d’aquesta.
16. Estudi de mercat per analitzar la viabilitat de comercialització de
cicatritzant per a Vitis vinifera i Flor
Exploració de mercat per determinar la viabilitat comercial d'un producte cicatritzant per a la
seva utilització en empelts de Vitis vinifera i en flor tallada.
S'analitzarà l'oferta de productes competidors existents en el mercat i es realitzaran dues
reunions de grup amb experts de cada sector per determinar les seves preferències i opinions
respecte al producte en qüestió.
17. Pastors, serveis ecosistèmics i societat com a elements clau dels
sistemes pastorals del Mediterrani (PACTORES)
Aquest projecte de recerca és un projecte ERANETMED coordinat pel CREDA i amb socis de
diversos països de la Mediterrània: Espanya, Tunísia, Algèria, Italià, Grècia i Turquia.
El seu objectiu es identificar els colls d’ampolla per a la viabilitat de les comunitats agropastorals a la Mediterrània, identificant les millores pràctiques a les vessants mediambientals,
econòmiques i polítiques.
Els resultats esperants inclouen:
1. Identificació dels principals serveis ecosistèmics en aquests sistemes i la seva
vinculació al us pastoral.
2. Identificació de les necessitats i aspiracions dels pastors i la societat per aquets
sistemes i fins a quin punt les polítiques actuals recolzen/impedeixen les seves
activitats.
3. Identificació de la demanda social per aquests sistemes i els seus productes
4. Identificació de la racionalitat econòmica dels pastors, valors i on hi ha més poder en la
cadena de valor dels productes agropastorals.
Consta de quatre Work Packages de treball i un més de coordinació, que porta el CREDA:
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-

WP1: Avaluació de les dimensions social i política dels sistemes pastorals Mediterranis

-

WP2: Serveis ecosistèmics dels sistemes agropastorals al Mediterrani

-

WP3: Sostenibilitat econòmica : avaluació del comportament financer del sistemes
pastorals i la seva racionalitat productiva.

-

WP4: Comunicació i programa de mobilitat del projecte.

3. PUBLICACIONS
3.1. Publicacions amb factor d’impacte (SCI)
1. AIT SIDHOUM, A., SERRA, T., 2017. Corporate social responsibility and dimensions of
performance: An application to U.S. electric utilities. Util. Policy 48, 1–11. DOI:
10.1016/j.jup.2017.06.011.
2. BABA, Y., KALLAS, Z., REALINI, C.E., 2017. The Analytical Hierarchy Process to analyze
consumers’ acceptance and preferences of omega-3 enriched eggs. British Food
Journal, 119(7).
3. BABA, Y., KALLAS, Z., REALINI, E.C., PÉREZ M., SAÑUDO, C., ALBERTÍ P., INSAUSTI, K.,
2017. Impact of sensory experience and information on consumer preferences for
enriched beef with omega-3 and conjugated linoleic acid in three Spanish cities. ITEA,
113(2): 192-210.
4. BORRISSER, F., PANELLA, N., GIL, M., KALLAS, Z., BELÉN, M., EGEA, M., GARRIDO, M.D.,
OLIVER, M.A., 2017. Consumers' sensitivity to androstenone and the evaluation of
different cooking methods to mask boar taint. Meat Science, 123(1): 198–204.
5. DURÁN-MEDRAÑO, R., VARELA, E., GARZA-GILA, D., PRADA A., VÁZQUEZ, M.X.,
SOLIÑO, M., 2017. Valuation of terrestrial and marine biodiversity losses caused by
forest Wildfires. Journal of Behavioral and Experimental Economics 71: 88–95.
6. FERRER-PÉREZ, H., AYUDA, M.I., AZNAR, A., 2017. “A comparison of two modified
stationarity tests. A Monte Carlo study”. Mathematics and Computers in Simulation,
134, 28-36.
7. GIL, J.M., TAKOURABT, S., 2017. Socio-economics, food habits and the prevalence of
childhood obesity in Spain. Child: Care, health and Development, 43(2), 250-258. DOI:
10.1111/cch.12408.
8. HASSOUNEH, I., SERRA, T., BOJNEC, S., GIL, J.M., 2017. Modelling price transmission
and volatility spillover in the Slovenian wheat market. Applied Economics, 49(41),
4116-4126. DOI: 10.1080/00036846.2016.1276273.
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9. ROMO-MUÑOZ, R., CABAS-MONJE, J., GARRIDO-HENRRÍQUEZ, H., GIL. J.M., 2017.
Heterogeneity and nonlinearity in consumers’ preferences: An application to the olive
oil shopping behavior in Chile. PLOS ONE, 12(9). DOI: 10.1371/journal.pone.0184585.
10. SÁNCHEZ, B.I., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2017. Farmers’ preferences for improved corn
seeds in Chiapas, Mexico: a choice experiment approach. Spanish Journal of
Agricultural Research, 15(3), e0116. DOI: 10.5424/sjar/2017153-11096.
11. SÁNCHEZ, B.I., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2017. The importance of farmers´ social,
environmental and economic objectives in the adoption of the improved corn seeds in
Chiapas, Mexico. Revista de Ciencias Agrarias UNCuyo, ISSN impreso 0370-4661. ISSN
(en línea) 1853-8665.
12. VARELA, E., JACOBSEN, J.B., MAVSAR, R., 2017. Social demand for multiple benefits
provided by Aleppo pine forest management in Catalonia, Spain. Regional
Environmental Change 17(2) 539-550.

3.2. Publicacions sense factor d’impacte (no SCI)
1. DÍAZ-RUIZ, R., LÓPEZ-I-GELATS, F., 2017. Anàlisi de les causes del malbaratament
alimentari. Estudi a l’àrea metropolitana de Barcelona. Quaderns Agraris (Institució
Catalana d’Estudis Agraris), núm. 42 (desembre 2017), p. 7-36 ISSN (ed. impresa):
0213-0319 / ISSN (ed. electrònica): 2013-9780.
2. FERRER-PÉREZ, H., AYUDA, M.I., AZNAR, A., 2017-07. Una nota sobre la importancia del
criterio de selección de retardos en la potencia del test de raíz unitaria de Elliott y
Müller, Documentos de Trabajo Universidad de Zaragoza. ISSN 2171-6668.
3. KALLAS, Z., ČANDEK-POTOKAR, M., TOMAŽIN, U., PUGLIESE, C., AQUILANI, C.,
GIL, J.M., 2017. Measuring Consumers’ preferences for Traditional and
Innovative Pork Products. Agriculturae Conspectus Scientificus, 82(2), 1-5.
4. RIVERA-FERRE, M., LÓPEZ-I-GELATS, F., CLARAMUNT, B., 2017. Escenaris de futur pel
Pirineu en un context d’adaptació al canvi climàtic. Mountain Wilderness Catalunya 28,
1-3.
5. SELVANATHAN, T., GIL, J.M., 2017. Das Nachhaltigkeitskonzept in der Rekrutierung.In:
Personalwirtschaft–Zeitschrift für Human Resources. Bd.07, 62-65.

3.3. Revistes Divulgació
1. ESCOBAR, C., DE HERRALDE, F., SAVÉ, R., RODRÍGUEZ, I., CELA, R., GIL, J.M., 2017. El
proyecto VINOVERT: explorando la demanda hacia un sector más sostenible.
Enoviticultura, 49, 28-33.
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3.4. Publicacions i informes CREDA-UPC-IRTA
1. ALBA, M., CNOCKAERT, S., 2017. 2º Boletín de actualización sobre la aplicación de
regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en los países de la
UE 2016-2017. AICA-MAPAMA.
http://www.aica.gob.es/data/File/INFORME_PCD_DICIEMBRE_2017.pdf
2. ALBA, M., CNOCKAERT, S., MERCADÉ, Ll., GIL, J.M., 2017. La participació catalana en
línies i programes de finançament europeu 2014-2016. DARP.
3. ALBA, M., CNOCKAERT, S., MERCADÉ, Ll., AURELL, M., GIL, J.M., 2017. La
participació agroalimentària i forestal catalana en línies i programes de finançament
europeu 2014-2016. DARP.
4. ALBA, M., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2017. INFORME FINAL. Estudios de cadenas de valor y
comercialización Argentina, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay. FUNDACION
ARGENINTA. Proyecto FONTAGRO FTG/RF -1331-RG/1A-15-005.
5. ALBA, M., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2017. SEXTO INFORME DE AVANCE. Estudios de
cadenas de valor y comercialización Argentina, Costa Rica, República Dominicana y
Uruguay . FUNDACION ARGENINTA. Proyecto FONTAGRO FTG/RF -1331-RG/1A-15-005.
6. ESCOBAR, C. I GIL, J.M. 2017. Informes de l’Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava. Els 4
Informes trimestrals de l’Observatori estan disponibles al web del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
7. ESCOBAR, C., KALLAS, Z., CORBETO, H. I GIL, J.M. 2017. Exploració del mercat de
l’hamburguesa. Consum i noves tendències.
8. MERCADÉ, LL., AURELL, M., 2017. Document de treball. Què aporten les DOP? Com
valorar-ho? El cas de l’oli d’oliva DOP a Catalunya.
9. MERCADÉ, LL., CNOCKAERT. S., 2017. Aplicació de costos simplificats en els ajuts
LEADER a Catalunya. DARP.
10. MERCADÉ, LL., TEIXIDÓ, J., 2017. Treball tècnic de camp per la determinació de
l’import unitari de referència de reestructurar i reconvertir les vinyes a Catalunya.
DARP.
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4. PONÈNCIES I COMUNICACIONS A CONGRESSOS

CIENTÍFICS
4.1. Conferències per invitació
1. VARELA, E., LÓPEZ-I-GELATS, F., PAUNÉ, F., GORRIZ-MIFSUD, E., CIPRÉS, B. 2017.
“Reflexiones sobre pastoreo controlado en Andalucía y Cataluña desde la óptica de la
complejidad: sistemes socio-ecológicos y resiliència”. Congreso anual de la Sociedad
Española para el Estudio de los Pastos. Abril 25-28, Barcelona, España.

4.2. Comunicacions presentades a congressos
4.2.1. Nacionals
1. AKAICI, F., GIL, J.M., 2017. Trade-offs between Environmental and Health Attributes in
Spain in Large Choice Experiments. XI Congreso de la Asociación Española de Economía
Agraria ‘Sistemas alimentarios y cambio global desde el Mediterráneo’. Septiembre 1315. Elche y Orihuela, Spain.
2. AIT SIDHOUM, A., GIL, J. M., 2017. “Assessing the Impact of Social Sustainability on
Farm Performance: A Nonparametric Approach”. In XI Congreso de la Asociación
Española de Economía Agraria ‘Sistemas Alimentarios y Cambio Global desde el
Mediterraneo’, 211. Septiembre 13-15. Elche y Orihuela, Spain.
3. CORBETO, H., GIL, J.M., 2017. Es el lugar de compra determinante en las preferencias
de los compradores de aceite de oliva? Resultados de un experimento de elección con
datos scanner. XI Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria ‘Sistemas
alimentarios y cambio global desde el Mediterráneo’. Septiembre 13-15. Elche y
Orihuela, Spain.
4. DÍAZ-RUIZ, R., ANTÓN, S., REINOSO, D., 2017. “¿Por dónde empezamos? Identificación
de las causas y los puntos críticos del desperdicio alimentario en el sector primario, la
transformación y la distribución al por mayor en Cataluña”, at: XI Congreso de La
Asociación Española de Economía Agraria ‘Sistemas Alimentarios y Cambio Global
desde el Mediterraneo’. Septiembre 13-15. Elche y Orihuela, Spain.
5. ESCOBAR, C., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2017. “Estrategias de comercialización de la IGP
pollo y capón del Prat”. XI Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria
‘Sistemas alimentarios y cambio global desde el Mediterráneo’. Septiembre 13-15.
Elche y Orihuela, Spain.
6. FERRER-PÉREZ, H., BEN-KAABIA, M., GIL, J.M., 2017. “Price Transmission in Food
Quality Scheme Products: Are Supply Chains more Efficient that in the Conventional
Counterparts?” presented at XX Applied Economics Meeting. June 8-9. Valencia, Spain.
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7. FERRER-PÉREZ, H., BEN-KAABIA, M., GIL, J.M., 2017. “Price Transmission and Volatility
in Food Quality Schemes: The Spanish Lamb Sector” presented at VIIt Workshop in
Time Series Econometrics. March 30-31. Zaragoza, Spain.
8. GÓNGORA QUEVEDO, R., MILÁN, M.J., LÓPEZ-I-GELATS, F., 2017. “Emprendedores en
el sector ganadero catalán. Un diagnóstico del proceso de incorporación y
caracterización del negocio”. XI Congreso de la Asociación Española de Economía
Agraria ‘Sistemas Alimentarios y Cambio Global desde el Mediterráneo’, 497-499.
Septiembre 13-15. Elche y Orihuela, Spain.
9. GÓNGORA, R., MILÁN, M.J., LÓPEZ-I-GELATS, F., 2017. “Análisis discursivo de la
incorporación de jóvenes Ganaderos en Cataluña”. AIDA, XVII Jornadas sobre
Producción Animal, 6-8.
10. GUESMI, B., ELFKIH, S., BAKIR, R., BEN ABDALLAH, S., SAHNOUN, H., TAGHOUTI, I., GIL,
J.M., 2017. “Sustainability assessment of olive growing farms in Tunisia”. Paper
presented at the XI Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria.
Septiembre 13-15. Elche y Orihuela, Spain.
11. KALLAS, Z., BORRISSER-PAIRÓ, F., VIEIRA, C., GIL, J.M., 2017. “Animal welfare or meat
quality? A controversial trade-off: a non-hypothetical choice experiment with attribute
non-attendance treatment”. XI Congreso Nacional de Economía Agraria ‘Sistemas
alimentarios y cambio global desde el Mediterráneo’. Septiembre 13-15. Elche y
Orihuela, Spain.
12. LÓPEZ-I-GELATS, F., RIVERA-FERRE, M.G., 2017. “The vulnerability of Mediterranean
beekeeping to global environmental change”. XI Congreso de la Asociación Española de
Economía Agraria ‘Sistemas Alimentarios y Cambio Global desde el Mediterráneo’, 8487. Septiembre 13-15. Elche y Orihuela, Spain.
13. REY-BOLAÑOS, M.A., LÓPEZ-I-GELATS, F., 2017. “What drives the vulnerability of rural
communities involved in community-based tourism to global environmental change? A
meta-analysis of vulnerability pathways based on case study evidence”. XI Congreso de
la Asociación Española de Economía Agraria ‘Sistemas Alimentarios y Cambio Global
desde el Mediterráneo’, 527-530. Septiembre 13-15. Elche y Orihuela, Spain.
14. VARELA, E., RIUDAVETS, M., GIL, J.M., 2017. Understanding the social preferences for
the conservation of traditional pig breeds: the case of the porc negre mallorquí. XI
Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria. Septiembre 13-15. Elche y
Orihuela, Spain.
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4.2.2. Internacionals
1. ABDELRADI, F., EWISS, M.A.Z, GUESMI, B., 2017. “Attitudes toward the use of treated
wastewater: A survey of the rural population in Egypt”. Paper presented at the 17th
European Association of Agricultural Economists, EAAE Congress. August 29 September
1.
Parma,
Italy.
(available
at
https://ageconsearch.umn.edu/record/261113?ln=en).
2. AIT SIDHOUM, A., 2017. “Can We Measure Farmers Sustainability Performance?
Technical, Environmental and Social Efficiency: A Data Envelopment Approach”. At 7th
EAAE PhD Workshop “Challenges for young agro-food and natural resource economists
facing the future”. November 8-10. Castelldefels, Spain.
3. AOUINI, S., GIL, J.M., 2017. “Innovation and Brand Effects on the Consumer’s Demand
for Fresh Milk”. The 2017 Annual Meeting of the American Agricultural and Applied
Economic Association. August 1, Chicago, United states.
4. DÍAZ-RUIZ, R., 2017. “Consumer's food waste perception. The influence of framing on
people’s perception”. In 7th EAAE PhD Workshop “Challenges for young agro-food and
natural resource economists facing the future”. November 8-10. Castelldefels, Spain.
5. DÍAZ-RUIZ, R., COSTA-FONT, M., GIL, J.M., LÓPEZ-I-GELATS, F., 2017. “What is and
what should be food waste: trade-offs between European institutional tendencies and
regional stakeholders’ discourses.” Academic workshop: Opening the bin: why? April
27-29. Helsingborg, Sweden.
6. DOGBE, W., GIL, J.M., 2017. “Impact of fat tax on nutrient demand, environment and
consumer welfare in Catalonia”. Selected paper for presentation at the 7th EAAE PhD
Workshop. November 8-10. Castelldefels, Spain.
7. DOGBE, W., GIL, J.M., 2017. “Distributional Impacts of Green Taxes on Food
Consumption in Catalonia”. Selected paper for presentation at the XV EAAE Congress.
August 29 - September 1. Parma, Italy.
8. DOGBE, W., GIL, J.M., 2017. “Effectiveness of carbon-Tax on Food demand and
Greenhouse gas Emission reduction in Catalonia (Spain)”. The 2017 Annual Meeting of
the American Agricultural and Applied Economic Association. August 1, Chicago, United
states.
9. ESCOBAR, C., GIL, J.M., 2017. “Restaurants’ Wine Supply In Catalonia”. XXIV
Conference of the European Association of Wine Economists: Adapting strategies to
new market scenarios and changing wine consumption patterns. June 7-9. Bologna,
Italy.
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10. FERRER-PÉREZ, H., BEN-KAABIA, M., GIL, J.M., 2017. “Non-Linearities And Efficiency In
Differentiated Marketing Channels: An Application to the Spanish PGI Beef Sector”
presented at the XV EAAE Congress - Towards Sustainable Agri-Food Systems:
Balancing between Markets and Society. August 29 – September 1. Parma, Italy.
11. FERRER-PÉREZ, H., BEN-KAABIA, M., GIL, J.M., 2017. “Price Transmission and Volatility
in Food Quality Schemes: The Spanish Lamb Sector”, presented at 11th International
European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks. February 1113. Innsbruck-Igls, Austria.
12. FLOS, R., ESCOBAR, C., CARRASSON, M., CONSTENLA, M., GIL, J.M., LUZÓN, V.,
PADRÓS, F., PIFERRER, F., SOLER-MEMBRIVES, A., REIG, L., 2017. “Information impact
on consumers’ perceptions towards aquaculture: dismantling the myth about farmed
fish feeding”. Aquaculture Europe 2017. International Conference & Exposition.
October 17-20. Dubrovnik, Croatia.
13. GIL, J. M., KALLAS, Z., 2017. “The analysis of consumers’ preference: A methodological
approach”. The international Food Marketing Research Symposium. June 15-16. The
Institute of Food Products Marketing, University of Zagreb Faculty of Agriculture,
Zagreb, Croatia.
14. GUESMI, B., GIL, J.M., 2017. “Measuring the impact of agricultural research on Catalan
agricultural productivity”. Paper presented at the 17th European Association of
Agricultural Economists, EAAE Congress. August 29 - September 1. Parma, Italy.
(available at https://ageconsearch.umn.edu/record/261279?ln=en).
15. KALLAS, Z., ALBA, M.F., CASELLAS, K., BERGES, M., DE GREEF, GIL, J.M., 2017. “Impact
of the Sensory Experience on Consumers’ Preference Toward the Origin of Honey: A
Case Study in Mar Del Plata –Argentina”. IAAE Interconference-Symposium:
Agricultural Productivity, Climate Change and Sustainable Resource Management.
October 17-20. University of Talca, Chile.
16. KALLAS, Z., ČANDEK-POTOKAR, M., TOMAŽIN, U., PUGLIESE, C., AQUILANI, C., GIL,
J.M., 2017. “Measuring Consumers’ preferences for Traditional and Innovative Pork
Products”. The 25th International Symposium of Animal Science Days, September 20,
Brandlucken, Austria.
17. LAASAL, M., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2017. “Consumers Preferences for Dairy Alternative
Products Using Home-Scan Data and Alternative Choice Experiment Designs”. The XV
EAAE Congress. Towards Sustainable Agri-Food Systems: Balancing between Markets
and Society. August 30. Parma, Italy.
18. SÁNCHEZ, B. I., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2017. “Survival Analysis of Adoption of Improved
Corn Seeds in the Southern Mexico”. The 2017 Annual Meeting of the American
Agricultural and Applied Economic Association. August 1, Chicago, United states.
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19. SELVANATHAN, T., 2017. “The Relevance of Sustainability in Human Resource
Management: Approaches in Appliance of the Concept of Sustainability in the
Recruitment Process”. At 7th EAAE PhD Workshop “Challenges for young agro-food
and natural resource economists facing the future”. November 8-10. Castelldefels,
Spain.
20. SELVANATHAN, T., 2017. “Human Resource Management Market Entry Strategy for
Germany“. Meritmind SE Congress. February 10-12. Stockholm, Sweden.
21. SELVANATHAN, T., BAERTELS, U., 2017. “Sustainbale Recruiting and HR Strategies for
Oxfam”. Oxfam Congress. January 26-27. Frankfurt, Germany.
22. SELVANATHAN, T., LIGONS, N., 2017. “Recruiting 2.0 for Nestle”. Nestle Recruitment
Congress. October 17-19. Dreieich, Germany.
23. SELVANATHAN, T., BAIER, M., 2017. “Sustainability in Recruitment Agencies”.
Pagegroup Days. November 21-22. Frankfurt, Germany.
24. SELVANATHAN, T., SCHELLIN, S., 2017. “Complexity of implementing sustainbale HRM
in global corporations”. Freudenberg Tag der offenen Tür. October 31 – November 1.
Viernheim, Germany.
25. SELVANATHAN, T., BEUTNER, A., 2017. “Sustainability as a reason to attract high
professionals in recruitment”. Employer Branding Congress Danone AG. November 23. Frankfurt, Germany.
26. SELVANATHAN, T., STENGELE, F., 2017. “Nachhaltige Rekrutierung bei
Fachkräftemangel”. Kooperation mit Hochschulen. November 5-7. Frankfurt, Germany.
27. VARELA, E., LÓPEZ-I-GELATS, F., 2017. “Looking at wildfires in the Mediterranean
through the lens of complexity: Initiatives and opportunities for socio-ecological
transformations”. Resilience Conference. August 20-23. Stockholm, Sweden.
28. YANGUI, A., HAMMAMI, O., BEN ALI, S., GUESMI, B., 2017. “Impact of climate change
on wheat crop yields in North-West of Tunisia”. Paper presented at the 2nd
International conference: Scientific Days of Medjerda (SDMed2017). October 25-27.
Medjez
el
Bab,
Tunisia.
(Available
at
http://www.esier.agrinet.tn/jsmed/index.php/program).
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4.3. Llibres i capítols de llibre
1. LÓPEZ-I-GELATS, F., DI MASSO, M., BINIMELIS, R., RIVERA-FERRE, M., 2017.
Agroecology: an historical perspective. In: Thompson, P.B., Kaplan, D. M. (eds.),
Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer, Netherlands, pp. 1-6.
2. LÓPEZ-I-GELATS, F., VALLEJO, V., RIVERA-FERRE, M.G., 2017. Impactos, vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático en la apicultura mediterránea en España. Oficina
Española de Cambio Climático. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Madrid.
3. RIVERA-FERRE, M.G., BINIMELIS, R., LÓPEZ-I-GELATS, F., DI MASSO, M., 2017. People's
Food Sovereignty. In: Thompson, P.B., Kaplan, D. M. (eds.), Encyclopedia of Food and
Agricultural Ethics. Springer, Netherlands, pp. 1-6.
4. World Bank (2017). “Forest Accounting Sourcebook. Policy applications and basic
compilation”. JUAN-PABLO CASTAÑEDA, CARL OBST, ELSA VARELA, JOSE MIGUEL
BARRIOS, AND ULF NARLOCH, Eds. World Bank, Washington, DC. License: Creative
Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

4.4. Tesis doctorals
1. "Preferencias de los agricultores y factores determinantes de adopción en el cultivo de
maíz mejorado en México". Blanca Isabel Sánchez Toledano. 8 de Junio de 2017.
Director de la Tesis: Dr. José Mª Gil Roig / Dr. Zein Kallas Calot.
2. “Marketing Catalan Wine from a Value Chain Approach”. Cristina Escobar González. 10
de Julio de 2017. Directores de la Tesis: Dr. José María Gil Roig / Dr. Zein Kallas Calot.
3. “Preferencias de los consumidores hacia el Omega 3 como reclamo de salud en los
productos alimentarios”. Yasmina Baba El Mokhtari. 12 de Julio de 2017. Directores de
la Tesis: Dr. Zein Kallas Calot / Dra. Carolina Realini Cujó.

5. TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
5.1. Jornades de divulgació
1. ESCOBAR, C., 2017. Participació com a convidada en la “Jornada de debat transversal
sobre les varietats de vinya resistents a malalties”. Pla anual de Transferència
Tecnològica. Vilafranca del Penedès, 17/11.
2. GIL, J.M., ESCOBAR, C., 2017. “Market trends and innovations in the meat sector”.
International Internal Meeting NEOVIA. Barcelona, 14/11.
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3. GIL, J.M., MERCADÉ, LL., ALBA, M., 2017. “Observatori agroalimentari de preus de
Catalunya.” Presentació feta a la direcció del DARP. Barcelona, 13/02.
4. MERCADÉ, LL., TEIXIDÓ, J., 2017. “Esquema descriptiu i quantitatiu de la cadena de
valor del préssec a Catalunya”. Presentació feta al Codi de bones pràctiques comercials
(CBPC) del DARP. Barcelona, 28/11.

5.2. Cursos impartits
1. GIL, J.M., 2017. Aspectes generals sobre la comercialització de petites produccions.
Conferencia en la Jornada sobre La comercialització dels formatges artesans. Pros i
contres de la compra per internet. 23ª Fira de Formatges Artesans del Pirineu. La Seu
d’Urgell, 13/10.
2. GIL, J.M., 2017. Curso Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos naturales.
Programa de Doctorado, Universidad Técnica de Oruro, 13/07-16/07.

6. ALTRES ACTIVITATS
6.1. Membres del consell editorial i revisors de revistes científiques
6.1.1. Participació com a membres de consells editorials
José María GIL ROIG


Agricultural Economics. Editada por la International Association of Agricultural
Economists (IAAE)



Agribusiness: an International Journal



Eurochoices, editada per la European Association of Agricultural Economics

6.1.2. Participació com a revisors de revistes científiques
José María GIL ROIG


Agribusiness: An International Journal



Agricultural Economics (IAAE)



American Journal of Agricultural Economics (AJAE)



European Review of Agricultural Economics (EAAE)



Ecological Economics



Food Policy



Food Quality and Preference



Appetite



British Food Journal
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Journal of Agricultural Economics (Agricultural Economics Society)



Spanish Journal of Agricultural Research



Meat Science

Zein KALLAS


Agricultural economics



Canadian Journal of Agricultural Economics



Economía Agraria y Recursos Naturales



European Review of Agricultural Economics



Food quality and preference



Journal of Agricultural science and Tecnology



Meat Science



Renewable & Sustainable Energy Reviews



Revista de Ciencia e investigación agraria



Spanish Journal of Agricultural Research

Elsa VARELA REDONDO





Food Policy
Science of the Total Environment (STOTEN)
Forests
Land Use Policy

7. PERSONAL DEL CENTRE A 31 DE DESEMBRE DEL
2017
7.1. Personal RDT
José Mª Gil Roig

Dr. Econòmiques. Director. Adscrit UPC

Zein Kallas

Dr. Enginyer Agrònom. Adscrit UPC

Elsa Varela Redondo

Dra. Enginyera Forestal, Adscrita IRTA

Feliu López i Gelats

Dr. Ciències Ambientals

Hugo Ferrer Pérez

Dr. Econòmiques. Adscrit IRTA

Bouali Guesmi

Dr. Economia Agrària
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Djamel Rahmani

Dr. Anàlisi Econòmica i Estratègia Empresarial

7.2. Personal RDT en formació
Raquel Díaz Ruiz

Enginyera Industrial

Blanca Isabel Sánchez

Enginyera Agrònom

Mª Antonieta Rey

Enginyera Agrònoma

José Díaz

Llicenciat Econòmiques

Amer Ait Sidhoum

Enginyer Agrònom

Tharshanan Selvanathan

MSc. Business Management

Wisdom Dogbe

MSc. Agricultural, Food and Agricultural Policy
Analysis

Mathias Brummer

MSc. Global Change Ecology

Omar Vicente Guadarrama

MSc. Food Identity

Nour Chams

Master of Research in Management Sciences.

7.3. Personal serveis científic tècnics
Lluc Mercadé Romeu

Llicenciatura en Ciències Econòmiques i
Empresarials (doctorant Economia Aplicada)

Cristina Escobar

Dra. Enginyer Agrònom

Martín F. Alba

Dr. Econòmiques

Diana Reinoso

Llicenciada en Sociologia

Berta Vidal Monés

MSc. Nutrition and Health: Public Health &
Epidemiology

Jordi Teixidó

Graduat en Economia

Marc Riudavets

Graduat en Economia

María Aurell
Sarah Cnockaert

Graduada en Ciències Polítiques i de
l’Administració
MSc. Agricultural, Food and Agricultural
Policy Analysis

7.4. Personal suport
Leticia De Gaudio

Enginyera Agrònoma

Mercedes Alonso
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