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PRESENTACIÓ DEL CENTRE
La Fundació Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari UPCIRTA (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 i la potenciació del medi rural. El CREDA té com a
missions i objectius els següents:
-

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.

-

Assessorar a la Generalitat de Catalunya en temes relacionats amb l’economia
agroalimentària.

-

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.

-

Impulsar la cooperació científica amb altres centres nacionals i internacionals de
recerca en economia i desenvolupament agroalimentaris.

-

Organitzar activitats i cursos de formació sobre aspectes bàsics, científics i
tecnològics en els àmbits propis de l’ institut; i participar en els programes de
formació de les universitats catalanes en els àmbits de treball de la fundació.

-

Difondre informació científica i tècnica sobre els camps esmentats.

-

Promoure el desenvolupament de la ciència i la transferència de tecnologia.

-

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

-

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.

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 2018 són IRTA (Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) i 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, etc.). 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, etc.

-

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.

-

Comportament dels detallistes i del sector de la restauració en la demanda
d’aliments.

-

Estudis sobre malbaratament alimentari.
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2. PROJECTES, CONTRACTES I ENCÀRRECS DE SERVEIS
R+D+T
2.1. Projectes Competitius
2.1.1. Llistat de projectes
1. 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

2. 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: Raquel Díaz Ruiz

3. 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
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4. 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€.

5. Títol

Investigador coordinador: José Mª Gil Roig

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: Cristina Escobar i Djamel Rahmani

6. Títol del projecte: PACTORES: Pastors, serveis ecosistèmics i societat com
a elements clau dels sistemes pastorals del Mediterrani.
-

Entitat finançadora: Ministerio de Economia, Industria y Competitividad
(MINECO). Govern de Espanya.

-

Durada: 2017-2020

-

Pressupost finançat: 137.000€

-

Investigador coordinador: Elsa Varela

7. Títol del projecte: CIRCULAR AGRONOMICS: Efficient Carbon, Nitrogen and
Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related up- and
downstream processes to mitigate emissions.
-

Entitat finançadora: UE

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 773649

-

Durada: setembre 2018 – agost 2022

-

Pressupost finançat: 6.999.795,50€ (import total). Import del CREDA:
264.000€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas
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8. Títol del projecte: NUTRI2CYCLE: Transition towards a more carbon and
nutrient efficient agriculture in Europe.
-

Entitat finançadora: UE

-

Referència de la concessió: Grant agreement no. 773682

-

Durada: octubre 2018 – setembre 2022

-

Pressupost finançat: 6.850.050,50€ (import total). Import del CREDA:
196.625€.

-

Investigador coordinador: Zein Kallas

2.1.2. Descripció dels projectes competitius
1. 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-geoclimàtiques 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
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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 2018 es va revisar les plantilles rebudes de cada
soci sobre 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. Les principals activitats durant l’any 2018 han estat:
-

Revisió de les plantilles rebudes de cada soci.

-

CREDA va enviar les ultimes preguntes i comentaris a tots els socis.

-

Recepció dels formularis corregits.

-

Després d'haver obtingut totes les dades en la versió final de la plantilla, CREDA
va començar a preparar l'informe "Ingressos, costos i ingressos agrícoles de la
producció de raça porcina local a nivell privat" (gener-febrer de 2018).

-

L'informe final inclou una anàlisi de costos, ingressos i ingressos agrícoles
relacionats amb la producció de raça porcina local per a un total de 14 tipus de
finca en 5 països diferents; i es va presentar a finals de març de 2018
(Deliverable 4.6).

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. Es va lliurar el Deliverable 4.5 amb els
resultats de les preferències socials pels béns públics produïts pels sistemes de
producció dels casos d’estudi a l’octubre de 2017. Durant l’any 2018, els resultats dels
experiments triats sobre la demanda social i les estimacions proporcionades per la tasca
4.1. es van considerar conjuntament per avaluar el cost social benefici dels diferents
sistemes de producció. Els resultats d’aquestes anàlisis es van presentar en el
Deliverable 4.10 a novembre de 2018.

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

CREDA va participar a la reunió anual a Kirchberg an der Jagst – Alemanya
(febrer de 2018), on CREDA va presentar els primers resultats preliminars de
l'estudi de preferències dels consumidors i va discutir amb els companys les
primeres conclusions.

-

CREDA va presentar els resultats preliminars al Congrés Internacional
d'Economia Agrícola a Vancouver, Canadà (agost del 2018).
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-

CREDA ha preparat i lliurat puntualment (M31) els lliurables D4.7 (resultats del
test d'elecció tenint en compte les diferències interculturals entre les regions
europees) i D4.8 (resultats de la prova d'elecció per a productes tradicionals i
tradicionals innovadors productes).

L’objectiu de la Tasca 4.4 “Estratègies de màrqueting i disposició a pagar pels productes
tradicionals de porc i nous productes tradicionals de porc” va ser avaluar estratègies de
màrqueting viables per proporcionar als agricultors i productors directrius per crear valor
afegit i ajustar les demandes del mercat. S'han definit estratègies de màrqueting i
promoció efectives per als mercats potencials mitjançant el desenvolupament de la
funció d’ubicació en la promoció de mètodes de venda més beneficiosos per als
agricultors en canals de distribució no tradicionals (canals de distribució curts, vendes
directes). A partir dels resultats generats a les Tasques 4.1, 4.2 i 4.3 es van dissenyar
algunes eines participatives amb els grups d'interès per obtenir informació sobre:
-

Punts forts, debilitats, oportunitats i amenaces (SWOT) per identificar els punts
crítics de les estratègies de màrqueting potencials;

-

El disseny d'un pla de màrqueting, en què els grups d'interès van avaluar el paper
potencial d'una marca comercial europea per als productes tradicionals de porc
europeus.

Aquestes tasques es van programar del mes 37 al mes 48 i totes les activitats es van
dur a terme sense demora. Segueix un resum de les activitats principals:
-

CREDA ha preparat i lliurat puntualment un protocol harmonitzat (D4.9) que
utilitza la metodologia World Café per analitzar les estratègies de màrqueting
més adequades segons les opinions dels grups d'interès.

-

CREDA va organitzar una reunió amb l'IRTA a Castelldefels per revisar el
protocol estandarditzat (D4.9, Protocol Estandarditzat per recopilar dades a nivell
ciutadà per als sis sistemes de producció implicats) i organitzar la sessió de grup
focal (confirmar els recursos humans necessaris, material per preparar) , etc ...).

-

CREDA va participar en l'organització del Focus Group (30 de maig de 2018) a
Mallorca amb els grups d'interès de Black Pig de Mallorca a través de contactes
de l'IRTA. Es va dur a terme amb èxit el World Café Focus Group.

-

CREDA recull les dades de la jerarquia analítica que demostra que se centren
en la priorització de les estratègies de màrqueting i analitzen les dades.

-

CREDA va organitzar una reunió cara a cara amb els socis implicats (UNIFI i
INRA) i en línia amb KIS. CREDA ha compartit amb la parella l'experiència a
Mallorca per ajudar-los i aclarir-los per dur a terme les seves sessions de FG els
mesos de juny i juliol (2018). El CREDA va participar amb l'IRTA en la preparació
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d'un resum dels punts principals de la reunió que es va enviar a LUHS, que no
va poder assistir a aquesta reunió.
-

Tots els socis que participen en l'activitat van completar les sessions a temps
(juliol de 2018). Aquesta activitat representa la fita MS44 i es va considerar
finalitzada al setembre (M42).

-

CREDA va preparar els resultats i la metodologia i els va enviar a l'IRTA per
utilitzar-los a la D4.11 (desembre de 2018).

2. 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 posa 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 2018 s’han realitzat tasques al WP1 i al WP2. S’ha realitzat la Tasca 1.7 que
lidera el CREDA-UPC-IRTA. 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
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sobre quatre diferents solucions per al problema del menjar malbaratat: 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. Es va dur a terme el Jurat de
ciutadans amb un total de 24 participants durant maig 2018. Els resultats estan publicats
en l’informe Per a la organització i reclutament dels participants es va col·laborar amb la
Plataforma Aprofitem els Aliments. Els participants eren pares amb fills en edats
escolars que es queden a dinar al menjador escolar. Quatre experts (un per alternativa
d’aprofitament) van participar de la primera sessió del Jurat de Ciutadans. Després de
10 dies es va dur a terme la segona i última sessió amb els ciutadans. Els resultats es
van publicar a l’informe “Valorisation of food surpluses and side-flows and citizens’
understanding”.
Pel que fa al WP2, durant el 2018 s’ha continuat dinamitzant la plataforma REFRESH,
de la que es va celebrar una trobada al desembre. Es va dissenyar i dur a terme una
enquesta als membres de la Plataforma REFRESH Espanya sobre les activitats de
prevenció del malbaratament alimentari dutes a terme durant 2017. Un total de 44
activitats es van avaluar i classificar. Es van finalitzar els tres projectes pilot de la
plataforma: 1) Gastrofira, 2) anàlisi de les pèrdues i el malbaratament alimentari dels
préssecs i nectarines a Catalunya, 3) Percepció ciutadana d’alternatives de valorització.
Es van iniciar activitats per dur a terme dos projectes pilot més, un amb una micro
empresa de brou de peix i l’altra per recollir les dades de pèrdues i malbaratament
alimentari dels socis d’AECOC. Tots dos van estar descartats finalment després de
reunions amb WRAP. També es va circular una enquesta del WRAP sobre el
funcionament de la Plataforma a tots els membres d’aquesta. I CREDA també va
realitzar enquestes i entrevistes en diferents tasques de WP2 pel WRAP. En quant a la
feina de difusió dels resultats, en 2018 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
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xarxes socials. CREDA va participar al juny REFRESH Policy Working Group explicant
els resultats més rellevants de la Plataforma.

3. 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 el 2018 s’ha continuat treballant en l’anàlisi de costos i beneficies par estimar els
impactes econòmics associats de les noves tecnologies d’alimentació proposades pels
altres Paquets de Treball (PT1, PT4 y PT5). Aquest anàlisi forma part de la Tasca 6.3
del projecte. Per dur-ho a terme s’han compilat dades FADN a nivell de granja individual
especialitzada en la producció de porcs i pollastre per a cinc països de la UE (Alemanya,
Espanya, França, Polònia i Dinamarca). Després de diverses rondes de sol·licitud de
dades, el conjunt de dades final va arribar a l’octubre del 2018. D’altra banda, s’han
organitzat diferents reunions Skype, així com reunions cara a cara amb els líders dels
PT i investigadors implicats en tasques relacionades per recopilar el rendiment tècnic i
econòmic dels animals obtinguts de mostres experimentals. En aquestes trobades, hem
consensuat també els costos de les noves tecnologies d’alimentació i els preus dels
productes finals basats en escenaris alternatius. Des d’aleshores, hem estat treballen
en la definició de l’escenari base que descriu l’estat econòmic actual dels sistemes de
producció de carn de porc i de pollastre en els principals països productors durant els
darrers tres anys, des del 2013 fins al 2015. Mitjançant l’anàlisi de sensibilitat, hem
determinat l’impacte dels mateixos escenaris relacionats amb els resultats dels PT1, 4 i
5. Els resultats indiquen que alguns dels nous sistemes de alimentació mostren un
impacte potencial positiu en el rendiment tècnic y econòmic de las granges, mentre que
d’altres alternatives no.

Una altra tasca posada en marxa en el 2018 dins del projecte F-a-G ha estat la 6.4.
aquesta consisteix en la determinació de les percepcions del consumidor i la
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disponibilitat a pagar, mitjançant experiments d’elecció, per tal d’estimar els valors
associats als atributs comercial del producte amb les externalitats que es considerin,
vinculades als sectors de la ramaderia intensiva. En el 2018, s’han iniciat el disseny del
qüestionari, col·laborant en el disseny del qüestionari a executar en el Regne Unit.
També dins la tasca 6.4, s’inicia la investigació qualitativa establerta en el projecte.
Aquesta tasca consisteix en realitzar entrevistes en profunditat o reunions de grup amb
una petita mostra de ramaders i/o representats sectorials amb coneixement profund
sobre els sectors (porcí i aviram). L’objectiu és determinar les percepcions del agents
vers els nous models de maneig proposats en el projecte F-a-G i, així, identificar
barreres potencials d’adopció de les noves tecnologies, proposant vies que puguin
millorar l’acceptabilitat i l’adopció. Per tal d’obtenir respostes es dissenya un qüestionari
semiestructurat i conjunt al Regne Unit i a Espanya. Paral·lelament es dissenya una
base de dades sectorial per a realitzar els contactes pel futur treball de camp, que es
durà a terme en el 2019.

4. 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.

-

sobre 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 proporciona 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.
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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 fa el següent:
-

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.

-

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.

-

Demostrar

i validar com estimular el desenvolupament de nous mercats i

cadenes de menjar de qualitat a través d'iniciatives pilot i accions innovadores.
-

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 2018, CREDA ha avançat simultàniament en les tasques del paquet de
Treball 4 i 5 en les quals participa. Dintre de l'Àrea de Treball 4, CREDA s'ha centrat en
comparar si els processos de transmissió de preus, així com la seva volatilitat, era més
eficient en els productes amb certificats de qualitat que els productes convencionals.
Aquesta àrea va finalitzar el 2018 i va donar lloc a dos documents de treball dedicats a
l'anàlisi dels processos de transmissió (D4.3) i de la volatilitat (D4.4), respectivament.
Un dels principals resultats que s’han obtingut d’aquesta informació es la inexistència
de preus al llarg de la cadena comercial en relació amb els productes certificats. No
existeix una recollida sistemàtica de preus com si passa en el cas dels productes
convencionals, lo que fa mes difícil parlar de transparència de la informació en els
mercats diferenciats. El nostre treball s'ha centrat en la informació existent a dos països
de la Mediterrània, Itàlia i Espanya, en relació amb tres productes "Vedella de Navarra",
"Xai de Navarra" i formatge "Parmigiano Reggiano". Els dos primers estan certificats
com una IGP, mentre que el últim com a DOP. Aquesta tasca ha estat finalitzada el
2018. Tenint en compte els tres estudis de cas, és difícil destacar algunes conclusions
definides en relació amb l'eficàcia en la transmissió dels preus al llarga cadena. En els
dos sectors càrnics, que se’n troben en el mateix territori i amb estructures de mercat i
governança similars, sembla que els certificats de qualitat contribueixen a reduir el nivell
de poder de mercat exercit per el sector al detall, sobre tot en el cas del xai. Al sector
del formatge, els resultats son menys concloents.
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Pel que fa a la volatilitat, els resultats que hem trobat indiquen que, en general, en els
mercats càrnics, les respostes son mes ràpides en els productes certificats, mentre que
les respostes son més ràpides en els productes convencionals en el cas del formatge
a Itàlia. La magnitud dels patrons de volatilitat dels preus és major en els sistemes
convencionals que en els sistemes de qualitat, i en general en els detallistes.
Quant a la participació de CREDA en el paquet de treball 5, el objectiu ha estat mesurar
l'impacte econòmic, social i mediambiental dels productes protegits amb un esquema
de qualitat europeu. El treball s’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). L'aproximació metodològica
és complexa, ja que inclou la generació de nombrosos indicadors segons metodologies
específiques desenvolupades pels diferents equips i que es van reunir al Àrea de Treball
3. El treball CREDA en 2018 s'ha centrat en dos productes: "Ternasco de Aragón" i
"Sobrassada de Mallorca de Porc Negre". Aquest any s’ha dedicat a la obtenció de
informació necessària abans de calcular els indicadors que seran objecte d'un
monogràfic en 2019, juntament amb els resultats d'altres 28 productes diferenciats en
diferents països europeus.

16

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

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
2016-2019, 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 2018 es continuen moltes de les tasques en les que participa el CREDA-UPCIRTA. 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 experts), i al seu anàlisi químic.
Els vins seleccionats seran emprats en els experiments amb consumidors.

En 2018, el CREDA-UPC-IRTA realitza dos experiments amb consumidors residents en
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el municipi de Barcelona. El primer experiment es va dur a terme els dies 6 i 7 de juny
del 2018 a Barcelona, amb l’objectiu d’avaluar les preferències dels consumidors
catalans i la seva disposició a pagar per tres tipologies diferents de vi negre (vi
convencional, ecològic i ecològic amb verema seleccionada). L’experiment va analitzar
les preferències dels consumidors per la compra d’un vi de consum habitual. Es va
centrar en l’efecte del sistema de producció, el sabor i les emocions, sobre les intencions
i els comportaments de compra dels consumidors i la disposició a pagar per cadascun
dels tres vins. Per tal d’assolir aquests objectius es va combinar un experiment d’elecció
discreta i un tast cec dels vins. La mostra va ser de 180 consumidors habituals de vi
negre, reclutats per una empresa especialitzada en la captació. Els vins emprats varen
ser els vins experimentals resultants de les microvinificacions de la collita 2017 i tots
eren vins negre joves de la varietat Ull de Llebre i de la DOP Catalunya. El tast de vins
va ser cec (sense rebre informació sobre el sistema de producció dels vins). Durant el
tast, es varen mesurar les emocions facials dels consumidors, estimulades amb el tast
dels tres vins. L’objectiu era comprovar si les emocions provocades pels tres vins són
diferents i analitzar si les emocions afecten a les intencions de compra de vi i la
disposició a pagar. Per tal de mesurar les emocions estimulades pel tast de cadascun
dels tres vins es va contractar a una empresa privada que utilitza un mètode implícit
basat en l’anàlisi de l’expressió facial. També es va aprofitar aquesta tecnologia per
mesurar la implicació dels participants en la tasca de l’experiment d’elecció discreta. Els
resultats d’aquest experiment es varen presentar al World Wine Symposium- Palermo,
Itàlia, els dies 21-22 de novembre del 2018.

El segon experiment es va dur a terme els dies 28 i 29 de novembre del 2018 a
Barcelona i tenia com a objectiu avaluar les preferències dels consumidors catalans i la
seva disposició a pagar per tres tipologies diferents de vi blanc (vi convencional, ecològic
i ecològic amb verema seleccionada). Es va centrar en l’efecte del sistema de producció,
el sabor, la imatge de l’ampolla i el subministrament d’informació relativa a les activitats
socials del celler elaborador (contribucions socials) sobre el comportament de compra
dels consumidors i la disposició a pagar pels vins. Es va dur a terme un experiment
d’elecció discreta real (no hipotètic) combinat amb un tast cec amb 200 consumidors
catalans de vi blanc, per tal d’analitzar les seves preferències i la disposició a pagar per
un vi blanc (vi convencional, ecològic i ecològic amb verema seleccionada) en el context
d’una ocasió especial. Es varen utilitzar vins blancs de mercat d’un celler elaborador de
la DOP Costers del Segre (L'Olivera) que va col·laborar amb nosaltres en aquest segon
experiment.
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En el darrer any, la metodologia a seguir per dur a terme un anàlisi comparatiu dels
costos de producció en la viticultura ecològica i convencional, ha estat seleccionada,
seguint la proposada pel grup de la Universitat de Bordeus (anàlisi del cost de l’itinerari
tècnic). Per dur a terme aquest anàlisi, s’han realitzat enquestes als viticultors
responsables de les parcel·les experimentals. El qüestionari emprat ha estat traduït per
i utilitzats en les quatre regions SUDOE del projecte.
Respecte al GT1, el CREDA-UPC-IRTA finalitza la seva aportació en l’elaboració del
Llibre Blanc de Varietats Resistents a Espanya. Aquesta publicació ha estat liderada 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 (juny 2018) en la que es tracten diferents
temàtiques relacionades amb la producció de vi al Penedès, i la generació d’una
estratègia global de reducció d’insums, en la línia del projecte VINOVERT. Les
temàtiques tractades inclouen temes de clima, viticultura, consum de vi, reglamentació
i economia de la vinya i el vi. 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 a
experts del sector vitivinícola i participa en la seva distribució a Espanya a aquells agents
experts i/o coneixedors del sector. Els qüestionaris inclouen temàtiques vinculades als
reptes del sector, la transició ecològica, les certificacions i les innovacions varietals.
A nivell justificació, CREDA-UPC-IRTA lliura el report tècnic i financer de seguiment
intermedi a la plataforma SUDOE (abril 2018).

6. PACTORES: 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.
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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:
-

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.

L’any 2018 es va treballar principalment el WP1, on es va dissenyar una enquesta per
tal de esbrinar les tipologies de ramaders al Pallars, adreçant dimensions de resiliència
i estratègies de mitjans de vida que desenvolupen els ramaders per tirar endavant la
seva activitat. La enquesta es va fer presencialment amb una mostra de 100 ramaders
tan al Pallars Jussà com al Pallars Sobirà entre els mesos de maig, juliol i octubre.
També es va iniciar el treball al WP2 que en el cas d’estudi espanyol es centra en
analitzar l’influencia del procés d’abandonament dels prats de dall en la diversitat de
pol·linitzadors. Al juny es va fer el treball de camp on es van seleccionar diversos prats
de dall on es van ficar trampes de pol·linitzadors i desprès es va caracteritzar la
abundància de flors als prats.

En relació al WP4 es va desenvolupar la estratègia de comunicació del projecte i al juliol
ja contàvem amb la pàgina web del projecte (pactores.eu).
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7. CIRCULAR AGRONOMICS: Efficient Carbon, Nitrogen and
Phosphorus cycling in the European Agri-food System and
related

up-

and

downstream

processes

to

mitigate

emissions.
El projecte Circular Agronomics té com a objectiu augmentar l’eficiència en l’ús dels
recursos així com la reutilització i la recuperació de nutrients en el sistema agroalimentari
europeu. A la vegada, abordarà els reptes ambientals associats a aquests sistemes de
producció. Les solucions a testar es centren en la realització de noves esmenes
orgàniques, la millora en la gestió de cultius, de pastures i de la ramaderia, que permeti
optimitzar el cicle dels nutrients i minimitzar les emissions de GEH, i valoritzar els
nutrients recuperats i el carboni.

8. NUTRI2CYCLE: Transition towards a more carbon and nutrient
efficient agriculture in Europe.

El projecte Nutri2Cycle utilitzarà un enfocament integrat per tal de recolzar la transició
de la agricultura europea des d’una utilització sub-òptima de nutrients vers a la propera
generació de pràctiques agronòmiques basades en un cicle de nutrients i de carboni
orgànic optimitzat. El projecte proposa i cerca quins escenaris s’avaluen amb un major
potencial per millorar els fluxos de nutrients i reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH) en els sistemes agrícoles. A la vegada, Nutri2Cycle pretén elaborar
escenaris estratègics per predir l’efecte d’aquestes innovacions a escala europea.
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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 de la Vinya, el Vi i el Cava a Catalunya
-

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

-

Durada: gener 2018 - desembre 2018

-

Pressupost finançat: 38.365,50€

-

Investigador coordinador: 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 2018 - desembre 2018

-

Pressupost finançat: 38.365,50€

-

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 onzè 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 s’inclou un apartat de seguiment de preus al consum. Els continguts
dels informes publicats en el 2018 es descriuen a continuació:
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El primer informe del 2018 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 dels anys 2015 i 2016. 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 2018 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.
El tercer informe del 2018 recull un anàlisi econòmic – financer de les indústries del
sector vinícola català i espanyol, en el que s’utilitzen les darreres dades comptables
disponibles (any 2016). 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 quart informe del 2018 presenta un recull de la campanya del 2018, que comptabilitza
les pesades de raïm entrades als cellers i les distribueix segons les primeres
destinacions. A continuació s’incorpora 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 2016 i 2017. L’informe també introdueix els resultats de l’enquesta sobre les
actituds dels viticultors. Aquesta incorpora els resultats d’una sèrie de cinc anys (201418).
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2. Observatori de preus de la cadena alimentària del
Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya
L’any 2018 el CREDA ha continuat donant suport tècnic a l’Observatori Agroalimentari
de Preus de Catalunya (OAPC) del DARP.
Pel que fa a l’estadística de preus sectorials de referència, el CREDA ha realitzat el
manteniment del sistema per recollir i gestionar preus del sector de la fruita seca (ametlla
i avellana) i del préssec i la nectarina que ha dissenyat anteriorment el mateix CREDA.

El CREDA ha continuat integrant, periòdicament, en una base de dades els preus que
les empreses faciliten al DARP, ha calculat els preus mitjans ponderats i ha enviat al
DARP la informació necessària per publicar els preus a la seva web, així com els preus
que el DARP facilita a les empreses col·laboradores.
Aquest any, d’altra banda, el CREDA ha col·laborat en la incorporació, a l’OAPC, dels
preus mitjans setmanals de fruita de llavor (poma i pera), i un cop iniciada la recollida de
preus, el CREDA ha estat també el responsable de calcular les mitjanes de preus
setmanals.
Com es va fer l’any anterior, el CREDA ha estat l’interlocutor de les empreses
col·laboradores de l’OAPC pel que fa a qüestions tècniques i metodològiques
relacionades amb el procés de recollida de preus i ha continuat col·laborant amb el
DARP en el desenvolupament de l’aplicació informàtica online per recollir preus.

Paral·lelament, el CREDA ha organitzat dues activitats orientades a conèixer
l’experiència d’altres observatoris de preus de productes agroalimentaris. Per un costat,
s’ha organitzat, juntament amb el DARP, una jornada a Lleida en la qual es va convidar
a un ponent de l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per parlar
del seu sistema d'obtenció de preus a Italià. D’altra banda, es va organitzar una reunió
amb l’Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, en la qual van
participar tècnics del CREDA i del DARP.

Finalment, el CREDA ha elaborat a petició del Gabinet Tècnic del DARP, documents
sobre l’evolució dels preus i ha participat en reunions convocades pel DARP a on s’han
tractat qüestions relacionades amb aquest projecte.
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2.2.2. Contractes
2.2.2.1. Llistat de projectes
1. Títol del projecte: 3º 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 2018 – desembre 2018

-

Pressupost finançat: 8.500€

-

Investigador coordinador: Martín Alba

2. Títol del projecte: IRTA - IMPACTE SOCIETAT
-

Entitat finançadora: IRTA

-

Durada: juliol 2016 - juliol 2019

-

Pressupost finançat: 1.500€

-

Investigador coordinador: Jose Mª Gil Roig, Bouali Guesmi

3. Títol del projecte: Mercat de l’hamburguesa en el canal de la distribució
majorista (Fase 2)
-

Entitat finançadora: Josep Alimentació SLU

-

Durada: gener 2018 – maig 2018

-

Pressupost finançat: 9.300€

-

Investigador coordinador: Cristina Escobar

4. 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 2018 – desembre 2018.

-

Pressupost finançat: 23.800€

-

Investigador coordinador: Lluc Mercadé

5. Títol del projecte: Cadenes de valor a Catalunya
-

Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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(Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries). Generalitat de Catalunya
-

Durada: juny 2018 – desembre 2018

-

Pressupost finançat: 28.000€

-

Investigador coordinador: Lluc Mercadé

6. Títol del projecte: Avaluació del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)
del DARP (Extensió 2018)
-

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

-

Durada: gener 2018 - desembre 2018

-

Pressupost finançat: 10.000€

-

Investigador coordinador: Martin Alba

7. Títol del projecte: La Participació Catalana en Línies i Programes de
Finançament Europeu (Actualització dades 2017)
-

Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència).
Generalitat de Catalunya

-

Durada: agost 2018 - desembre 2018

-

Pressupost finançat: 4.000€

-

Investigador coordinador: Martin Alba

8. Títol del projecte: Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFESUBER
-

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

-

Durada: desembre 2017 – juny 2018

-

Pressupost finançat: 9.988€

-

Investigador coordinador: Elsa Varela
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9. Títol del projecte: Viabilitat de comercialització de cicatritzant per a Vitis vinífera
i Flor tallada
-

Entitat finançadora: Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

-

Durada: octubre 2017 – juliol 2018

-

Pressupost finançat: 7.700€

-

Investigador coordinador: Cristina Escobar

10. Títol del projecte: La restauració col·lectiva, un repte per a la prevenció del
malbaratament alimentari
-

Entitat co-finançadora: Agència de Residus de Catalunya

-

Durada: gener 2018 – desembre 2019

-

Pressupost finançat: 59.079€

-

Investigador coordinador: Raquel Díaz Ruiz

11. Títol del projecte: Proposta d’una guia per a la implantació d’un Pla de lluita
contra el malbaratament alimentari al sector agroalimentari
-

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

-

Durada: maig 2018 - novembre 2018

-

Pressupost finançat: 16.500€

-

Investigador coordinador: Raquel Díaz Ruiz

12. Títol del projecte: Estudi de consum de poma, pera i préssec a Catalunya:
determinació dels frens al consum i dels potencials acceleradors
-

Entitat finançadora: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària). Generalitat de
Catalunya

-

Durada: juliol 2018 - desembre 2018

-

Pressupost finançat: 22.000€

-

Investigador coordinador: Cristina Escobar

13. Títol del projecte: Digitalització de Circuits Curts de Comercialització
agroalimentaris en fruites i hortalisses
-

Entitat finançadora: Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA)

-

Durada: setembre 2017 – agost 2018

-

Pressupost finançat: 8.275,75€
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-

Investigador coordinador: Jose Mª Gil Roig

14. Títol del projecte: Estudi d'actualització sobre els organigrames i els esquemes
de remuneració de les empreses del sector de l'obtenció vegetal a Espanya
-

Entitat finançadora: Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE)

-

Durada: juliol – desembre 2018

-

Pressupost finançat: 6.500€

-

Investigador coordinador: Martín Alba

15. Títol del projecte: Informe de la indústria, la distribució i el consum
agroalimentaris a Catalunya 2018
-

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

-

Durada: juliol – desembre 2018

-

Pressupost finançat: 8.000€

-

Investigador coordinador: Martín Alba

16. Títol del projecte: Sistema d'informació Industrial Agroalimentària de
Catalunya. Fase 1: Industria càrnia
-

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

-

Durada: maig – desembre 2018

-

Pressupost finançat: 20.000€

-

Investigador coordinador: Martín Alba

17. Títol del projecte: Avaluació intermèdia del Pla Estratègic de Recerca,
Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya (2013-2020)
-

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

-

Durada: maig – desembre 2018

-

Pressupost finançat: 25.000€

-

Investigador coordinador: Martín Alba

18. Títol del projecte: Dinamització de la Xarxa.I-CAT. Fase 1: Propostes i
recomanacions
-

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

Durada: setembre – desembre 2018

-

Pressupost finançat: 15.000€

-

Investigador coordinador: Martín Alba

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 i
en 2017 amb dos butlletins). 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 analitza 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’inclouen en l’actualització altres EEMM que realitzin avanços
significatius en la matèria (si els hi hagués).

2.

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.
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Durant 2018 s'ha continuat treballant en la segona fase del projecte. L'enfocament
metodològic que s'ha dissenyat ha estat aprovat tant per la Direcció Científica com per
la de Recursos. De fet, en una reunió amb ells es van proposar alguns possibles casos
d'estudi i es van definir les persones de contacte. Finalment, hem triat quatre casos
d'estudi d'èxit (un en cada macro-àrea d'activitat del IRTA):
-

Producció Vegetal: Varietat de ametller Vairo

-

Producció Animal: IRTAMAR.

-

Medi Ambient: Programa Origen Kellog’s

-

Industries: QDS (Quick Drying System)

Al juny de 2018, es va organitzar una reunió cara a cara amb els quatre responsables
per a explicar-los el context del projecte, els conceptes, la metodologia de treball i el
procés de recollida de dades. Durant aquesta sessió de treball, els hem presentat un
qüestionari que ens permet comprendre millor les característiques de cada cas d'estudi,
els possibles impactes així com la tipologia d'agents implicats. Basant-se en la
informació proporcionada, hem estat preparant informes per a cada cas d'estudi. En
cada cas d'estudi s’identifica els indicadors objectius per a començar entrevistes i
enquestes a diferents actors que hagin participat en els processos de generació
d'impacte (coordinadors de projecte, investigadors, experts, stakeholders, indústria,
organitzacions públiques, Govern i el públic en general) per a poder quantificar l'impacte
en el curt i mitjà termini.

L´IRTA amb els seus socis es va assegurar de difondre i transferir el coneixement i els
resultats científics a diverses parts interessades en el sector agro-alimentari. Els casos
d'estudis mostren un doble benefici: no només generen un impacte científic dirigit a la
comunitat acadèmica, sinó també un impacte multidimensional que influeix en la societat
i el medi ambient. Els principals beneficiaris de la recerca i innovació generats per IRTA
es classifiquen en quatre nivells: individual, institucional, industrial i territorial. El nivell
individual consisteix en productors; el nivell institucional representa les associacions
professionals, organitzacions agrícoles, empreses cooperatives i centres tècnics; la
indústria catalana en particular i espanyola en general. Els primers resultats es van
presentar als responsables del IRTA així com en un congrés internacional organitzat al
Canadà al juliol de 2018.
3. Mercat de l’hamburguesa en el canal de la distribució majorista (Fase 2)
Aquest estudi respon a les recomanacions obtingudes en l’estudi tècnic “Exploració de
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mercat de l’hamburguesa. Consum i noves tendències” (any 2017), en el que es
recomana dirigir-se vers als canals de distribució minorista de caire gourmet i vers la
restauració, concretament, hamburgueseries gourmet o semi-gourmet, per impulsar la
comercialització de l’hamburguesa de vedella Badalburguer. En aquesta segona etapa,
es proposa compilar la informació necessària, i les recomanacions, que facilitin
comercialització de l’hamburguesa Can Badal en els canals recomanats. A la vegada,
es proposa l’estudi dels distribuïdors majoristes que actuïn com a proveïdors dels dos
canals minoristes anteriorment esmentats, excloent, per tant, aquells majoristes amb
comercialització exclusiva a carnisseries.
L’estudi dut a terme en el 2018, es centra en un dels canals d’interès proposats, en
concret, el canal de la distribució majorista. L’objectiu és identificar els agents objectiu
(distribució majorista) i proporcionar la informació necessària i les recomanacions que
facilitin comercialització del producte Badalburguer en el canal de la distribució
majorista. Per tal d’assolir aquest doble objectiu, aquest estudi es presenta en dues
etapes diferenciades:
1. Identificació de l’univers d’interès. En una primera etapa s’identifiquen els agents
de la distribució majorista de carn a Catalunya. Els resultats obtinguts es
presenten en format base de dades.
2. Investigació qualitativa dirigida als agents de la distribució majorista. Aquesta
etapa estudia la comercialització dels productes carnis, en concret, d’un producte
equiparable a l’hamburguesa Badalburguer, a partir de l’exploració de les
preferències dels agents del propi canal.
4. Valoració de l’aportació de les DOP/IGP de
Catalunya en base a la metodologia establerta
l’any 2017
En base a la proposta metodològica establerta pel CREDA per valorar l’aportació de les
indicacions geogràfiques de Catalunya, l’any 2018 s’ha treballat en la seva aplicació a
les següents DOP/IGP:
-

DOP Les Garrigues

-

DOP Oli de l'Empordà

-

DOP Oli del Baix Ebre-Montsià

-

DOP Oli de Terra Alta

-

DOP Siurana

-

DOP Arròs del Delta de l'Ebre
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-

IGP Calçot de Valls

-

DOP Pera de Lleida

-

IGP Poma de Girona

L’objectiu és conèixer que aporten les indicacions geogràfiques catalanes des d’una
perspectiva econòmica, social i ambiental.

5. Cadenes de valor a Catalunya

L’objectiu d’aquests treballs és elaborar esquemes de les cadenes de valor de diverses
fruites a Catalunya, que permetin comprendre i analitzar millor la realitat del sector.
Concretament, el treball busca identificar les baules de les cadenes, els agents que hi
participen i les activitats que realitzen, descriure i analitzar com es distribueix la
producció al llarg de les cadenes i finalment, identificar els ingressos, els costos i els
marges en cadascuna de les etapes.
Per fer-ho, es realitzen entrevistes amb els agents de la cadena, es consulten
nombroses fonts d’informació (estadístiques existents, bases de dades del DARP, etc.)
i es fan consultes a experts.
L’any 2018 s’ha treballat en l’elaboració de la cadena de valor del préssec i la nectarina
i de la poma i la pera.

6. Avaluació del Pla Anual de Transferència
Tecnològica (PATT) del DARP (Extensió 2018)
L’objectiu del present estudi és realitzar una aproximació als possibles impactes
derivats de la aplicació del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del DARP.
Concretament, el treball es centra en analitzar l’impacte percebut del programa per
part dels actors involucrats.

Durant 2018 s'ha finalitzat la fase d'entrevistes a entitats promotors, s'han processat
les dades i presentat els resultats durant una jornada PATT a l'abril de 2018. Queda
pendent l'enviament una enquesta als usuaris del PATT (últims dos anys) i l'obtenció
de resultats sobre el seu impacte percebut.
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7. La Participació Catalana en Línies I Programes
de Finançament Europeu (2015-2016-2017)
L’objectiu del present estudi és actualitzar l’informe sobre la participació de les entitats
catalanes en les diferents línies i programes de finançament de la Unió Europea de
naturalesa competitiva (Horizon 2020, LIFE, etc.; més informació al respecte al web
#FonsUECat).

El treball analitza les dades del Sistema de Transparència Financera (FTS) de la Unitat
de pressupostos de la Comissió Europea per als anys 2015, 2016 i 2017 (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 va ser un dels primers a
utilitzar aquesta font d'informació.
8. Avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFESUBER

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.
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.

El any 2018 es va preparar el informe final del projecte on es posa de relleu que el sector
del suro a Catalunya està sotmès a moltes transformacions que poden suposar
importants oportunitats pel sector. Els experts troben molt més consens a les
potencialitats del sector que no pas a les obstacles i el major consens es troba a les
mesures per potenciar i promoure el sector. Els resultats indican que hi ha un canvi
positiu de tendència cap a la millora de qualitat del suro català amb una demanda
creixent per part del cellers catalans de suro català. Aquest estudi també mostra la
necessitat d’impulsar canvis multidimensionals a la cadena de valor però millora la
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viabilitat del suro català, des de la gestió forestal al consumidor.

9. Estudi

de

mercat

per

analitzar

la

viabilitat

de

comercialització de cicatritzant per a Vitis vinifera i flor
tallada

El client ha desenvolupat un producte cicatritzant del material vegetal: una cel·lulosa
bacteriana cicatritzant (CB). La CB es un material constituït de cel·lulosa pura produïda
per la bactèria Gluconacetobacter xylinum. La CB està essent àmpliament utilitzada en
diversos camps, com la medicina, la biologia regenerativa, la cosmètica, l’electrònica, la
indústria alimentària, etc. No obstant, en el camp vegetal encara no existeixen
aplicacions, i aquesta és la innovació aportada. La CB aporta recolzament físic i
regeneració de teixits. Els sectors d’interès seleccionats en aquest estudi han estat el
sector de la flor tallada, i el sector que aplica tècniques in-vitro en espècies vegetals.
Tanmateix, existeixen aplicacions possibles per d’altres sectors, com pel sector vitícola
i/o el del suro.
Pel sector de la flor tallada, l’exploració de mercat indica que la utilització de la CB podria
incrementar la vida útil de la flor. Amb aquest objectiu, es selecciona el grup d’empreses
que hipotèticament tindrien més interès pel producte. Aquest grup d’empreses serà el
target de comercialització de la CB, i queda definit a nivell nacional mitjançant una base
de dades que es lliura al client. Una vegada definida la base de dades, es realitza una
cerca i llançament de contactes per establir futures col·laboracions amb empreses
(probes amb CB

en context empresarial). Aquesta cerca identifica un total de 5

empreses potencialment interessades. A més, de les converses establertes es després
que la zona del Sud d’Espanya seria prioritària per a la utilització del producte. Per
aquest motiu, es realitzen esforços addicionals per ampliar el número d’empreses a
Andalusia, incloent cooperatives.
Pel sector in-vitro, la CB podria incrementar l’eficàcia d’algunes tècniques de cultiu (invitro). Per tal de determinar quines tècniques (i quines espècies) són més adients per
desenvolupar la utilització de la CB, es dissenya un qüestionari que es distribueix als
socis d’ANOVE (Associació Nacional d’Obtentors Vegetals). La distribució del
qüestionari es realitza mitjançant la seva col·laboració. Els resultats, tot i que qualitatius,
indiquen quines tècniques i espècies són més interessants per millorar, segons el propi
sector.
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10. La restauració col·lectiva, un repte per a la prevenció del
malbaratament alimentari
L’objectiu principal del projecte és promoure la prevenció i reducció del malbaratament
alimentari que generen els comensals (anomenat post-consum) de serveis de
restauració col·lectiva, mitjançat estratègies de persuasió del consumidor, conegudes
en anglès com “nudging”. Restauració col·lectiva inclou les activitats de restauració que
donen servei a un públic concret, ja sigui un menjador escolar, un restaurant universitari
o d’empresa, o els càterings i restaurants de fires i congressos.
Les estratègies “nudging” són una eina innovadora que busca el canvi de comportament
dels consumidors sense forçar a fer una acció, és a dir, es tracta de guiar i persuadir
cap el comportament desitjat mitjançant el canvi de l’entorn on s’esdevé una acció
determinada. En el cas de la restauració és molt conegut particularment als Estats Units
l’ús d’aquestes estratègies per fomentar una alimentació més sana als menjadors
escolars. També s’han fet servir recentment per a prevenir el malbaratament alimentari
a restaurants de diferents campus universitaris i hotels amb resultats significatius. Els
canvis que es realitzen poden implicar intervencions com les següents:
-

Canvi de col·locació de diferents elements com taules, referències del buffet,
etc.
Canvi en la mida dels plats, els coberts, etc.
Senyalètica
Cartelleria

El projecte pretén difondre aquestes pràctiques al cotext català. Per això, primer es farà
una recopilació de les diferents estratègies que s’han desenvolupat arreu del món. En
segon lloc, s’escolliran un mínim de 4 projectes pilot per testejar el potencial d’ús de les
estratègies a diferents serveis de restauració col·lectiva. En tercer lloc, per fer accessible
i facilitar l’ús d’aquesta informació al màxim nombre possible d’empreses, es llançarà
una eina de selecció interactiva d’ús lliure i gratuït per a la prevenció del malbaratament
alimentari a la restauració col·lectiva mitjançant estratègies de “nudging”. Aquesta eina
anirà acompanyada de guies d’aplicació de cada estratègia i de plantilles dels materials
utilitzats en les intervencions, en un format que permetin adaptar-les a les necessitats
de diferents empreses de restauració. Per últim, per garantir la màxima difusió i
continuïtat del projecte, es realitzarà una fase intensa de comunicació pública del
projecte i tant l’eina com les guies i plantilles seran descarregables de manera gratuïta
des d’algun allotjament web d’alguna entitat referent del sector (com per exemple
Plataforma aprofitem els Aliments, “Som gent de profit”, etc.)
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L’Agència de Residus de Catalunya va atorgar una subvenció de 41.355,73 € per a
l’execució del projecte de 59.079,60€ en la Convocatòria per a l'any 2017 de
subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus
municipals a l’empara de la Resolució (TES/858/2017, de 19 d'abril de 2017).
Durant el 2018 s’ha iniciat la cerca bibliogràfica sobre nudging strategies, s’ha fet una
recerca activa de càterings escolars i escoles que voldrien participar com a escola pilot.
I es van fer diferents reunions amb entitats de referència amb el mateix objectiu.
Finalment, es va dissenyar la metodologia de quantificació del malbaratament alimentari
adaptable a diferents situacions. El projecte continua i finalitzarà l’any 2019.
11. Proposta d’una guia per a la implantació d’un
Pla de lluita contra el malbaratament alimentari
al sector agroalimentari
L’objectiu d’aquest projecte és proporcionar a les empreses del sector agroalimentari
una eina útil i pràctica per facilitar la incorporació de la lluita contra el malbaratament
alimentari dintre dels seus procediments.

Els objectius específics són:
1. Oferir a les empreses del sector agroalimentari una guia per a la implantació d’un
Pla de lluita contra el malbaratament alimentari que inclourà metodologies i
pautes per:
-

Quantificar i monitoritzar el malbaratament alimentari generat.

-

Identificar els punts crítics on es produeix el malbaratament i mesures per
reduir-lo.

-

Redactar i implantar un Pla de reducció del malbaratament alimentari i
comunicar-ne els resultats.

-

Elaborar un Pla de formació interna en matèria de reducció del
malbaratament.

2. Oferir a les empreses del sector agroalimentari un recull de recursos i guies de
referència aplicables a diferents agents de la cadena (hostaleria, indústria,
seguretat alimentària en les donacions, etc.)
3. Oferir a les empreses un recull de bones pràctiques i casos d’èxit en matèria de
prevenció i reducció del malbaratament alimentari.
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4. Fomentar la implicació i participació activa dels agents del sector en el tema del
malbaratament alimentari, en el desenvolupament del projecte.
L’abast de la Guia per a la implantació d’un Pla de lluita contra el malbaratament
alimentari per les empreses del sector agroalimentari s’adreçarà als següents sectors
d’activitat: producció primària, indústria agroalimentària i distribució i comercialització a
l’engròs.
Durant l’any 2018 s’ha iniciat i finalitzat el projecte entregant la “Guia per a la implantació
d’un Pla de prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a les
empreses agroalimentàries” a la Sub-direcció General de la Inspecció i el Control
Agroalimentaris. Es troba en procés de maquetació per a la seva publicació pública.

12. Estudi de consum de poma, pera i préssec a
Catalunya: determinació dels frens al consum i
dels potencials acceleradors

El baix consum de fruita a Catalunya s'ha fet palès, especialment, en relació a d'altres
països que mostren uns elevats consums anuals. Una de les prioritats identificades en
el Pla d’Acció de la Fruita Dolça és aprofundir en totes aquelles mesures que condueixin
a un increment del consum de fruita en el mercat intern. Partint d’aquests antecedents
es proposa un estudi de consum de poma, pera i préssec a Catalunya, amb l’objectiu
principal d’identificar els frens al consum i els potencials acceleradors.
Metodològicament, es realitza un estudi de mercat en diferents etapes:
1.

Estudi de Gabinet. Aquesta etapa inclou la compilació d’informació de fonts
secundaries per la donar llum a l’objectiu plantejat. A la vegada, s’obté informació
representativa del consum real de fruita (poma, pera i préssec) de les bases de
dades de l’empresa ©KANTAR WORLD PANEL.

2.

Investigació qualitativa a consumidors. Es realitzen un total de 6 reunions de grup
amb consumidors de Barcelona i de les zones de producció, diferenciant segons
cicle de vida (amb fills o no)

3.

Estudi qualitatiu a agents d’interès: restauració i majoristes. Es realitza un taller
de participació activa per tipus d’agent. Pel que fa a la restauració, els
participants són restauradors de la zona de l’AMB, que es defineixen per la oferta
de menús diaris dins d’una categoria de preus mitjana (±12€). Els distribuïdors
majoristes participants pertanyen al Gremi d’empresaris majoristes de
Mercabarna.
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Els resultats de l’estudi qualitatiu apunten clarament a la necessitat de dur a terme
campanyes publicitàries de sensibilització sobre la importància del consum de fruita i,
especialment fruita de proximitat i de temporada. Conseqüentment, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, llençarà en el 2019 dues campanyes de
promoció del consum de fruita i d’aliments de proximitat i de temporada.

13. Digitalització de Circuits Curts de Comercialització
agroalimentaris en fruites i hortalisses

Es tracta d'una subvenció concedida per explorar la
possibilitat de creació d'un Grup Operatiu supra-autonòmic. L'objectiu consistia a
identificar els actors de mínima intermediació necessaris i imprescindibles per dissenyar
un canal curt de distribució de fruites i hortalisses; que usi una plataforma digital de
comercialització i permeti a tots els productors accedir directament als diferents
esglaons de la cadena de comercialització amb major qualitat i valor afegit utilitzant
eines digitals.
La Plataforma no només va a servir d'instrument facilitador d'intercanvis, sinó que pretén
ser font d'informació rellevant no només per als seus usuaris sinó també per a
institucions públiques i privades. Aquesta és, precisament, la tasca assignada a CREDAUPC-IRTA que s'encarregarà d'aportar 4 tipus d'informació per als usuaris de la
plataforma: 2 relacionades amb l'operativa diària de la plataforma i 2 alienes a aquesta
operativa.
1. Informació derivada de la operativa diària.
a. Resum d'activitat. Dades per producte (convencional / ecològic) i tipus
d'usuari (productor, majorista, consumidor)
-

Volum setmanal al de recerques

-

Volum setmanal de visites per categoria de producte

-

Volum de transaccions totals realitzades en nombre (sol·licituds, alertes,
vendes)

-

Volum de vendes en volum i valor (valors mitjans per comanda)

-

Distribució geogràfiques de les transaccions

b. Informació de preus: en la mesura que el volum de transaccions augmenti i
sigui significatiu, es pretén generar informació agregada de preus, en principi,
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per als usuaris. En aquest sentit, aquesta plataforma seria una de les poques
fonts d'informació existents sobre circuits curts de comercialització
2.

Informació no derivada de l'operativa diària. En aquest cas, es planteja oferir
dos tipus d'informació als usuaris.
a. Informació de preus: A través d'una eina automàtica de rastreig (Spider) es
pretén aportar setmanalment als usuaris de la plataforma preus de referència
per als diferents productes per tal que serveixi d'orientació a compradors per
a la fixació dels seus preus i a venedors per valorar les ofertes existents a la
plataforma.
b. Informació de l'oferta i la demanda. Anualment es realitzarà un estudi sobre
les característiques de proveïdors i compradors a fi d'establir tipologies
d'usuaris i elaborar indicadors d'intensitat d'utilització, satisfacció, fidelitat,
elements de millora.

A la fi de 2018 es va enviar una proposta per a la creació de l'esmentat Grup Operatiu.
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14. Estudi d'actualització sobre els organigrames i els esquemes
de remuneració de les empreses del sector de l'obtenció vegetal
a Espanya

L'objectiu general d'aquest treball va ser actualitzar l'informe realitzat per ANOVE en
l'any 2014 sobre els organigrames i els esquemes de remuneració dels departaments
de VENDES i R+D, de les empreses del sector de l'obtenció vegetal a Espanya, a partir
del anàlisi de la informació que proporcionin les mateixes empreses.

Durant 2018, s'ha realitzat una enquesta a les empreses sòcies de ANOVE, obtenint així
els organigrames comuns d’aquestes àrees i els esquemes de remuneració
(quantificació de mínim, màxim i mitjana) de cada posició.

15. Informe de la indústria, la distribució i el
consum agroalimentaris a Catalunya 2018
L’objectiu d’aquest projecte va ser elaborar l’informe anual de la indústria, la distribució
i el consum agroalimentaris a Catalunya de l’any 2018 que anualment publica el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). En aquesta edició
de l’informe, elaborada pel CREDA, a més de seguir amb tots els punts que s'analitzaven
regularment s'ha incorporat un apartat específic d'innovació en la indústria.
Les fonts analitzades van ser DARP, Idescat/INE, Departament d’empresa i
coneixement (Observatori del treball i model productiu), Datacomex, MAPA, Alimarket, i
altres.

16. Sistema

d'informació

industrial

agroalimentària de Catalunya. Fase 1: industria
càrnia
L’objectiu d’aquest projecte va ser obtenir un informe amb les principals dades
econòmics, tecnològics i productius de la industria càrnica de Catalunya i la seva posició
a nivell europeu i estatal.
L’elaboració de l’informe va requerir obtenir i analitzar dades de varies fonts amb
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sol·licituds

especifiques a les institucions que les desenvolupen:

Producció

(Idescat/INE - enquesta industrial de empreses; enquesta industrial de productes;
Innovació: (INE, enquesta de innovació); Competitivitat: comerç exterior, productivitat y
altres indicadors a obtenir per càlculs propis o d’altres fonts; Emissions i residus (ARC);
etc.

17. Avaluació intermèdia del Pla Estratègic de
Recerca,

Innovació

i

Transferència

agroalimentària de Catalunya (PRITAC 2013-2020)

L'objectiu general d'aquest projecte és obtenir una avaluació Intermèdia del PRITAC,
focalitzada en la implementació de les actuacions d'aquest pla.

Aquest treball permetrà conèixer com funciona el PRITAC i quins resultats directes /
outputs i possibles efectes està assolint, així com valorar el context actual en que
s'executa en relació a les pretensions inicials del pla.

El projecte compta amb 3 fases, les quals s'han desenvolupat en un alt grau durant
2018.
-

Anàlisi del disseny (què busca aconseguir i com pretén fer-ho),
Anàlisi de les actuacions realitzades per PRITAC (què fa en realitat), grau
d'execució i resultats assolits.
Anàlisi d'indicadors d'efectes / impactes preliminars sobre el sector
agroalimentari.

Les activitats realitzades durant 2018 inclouen l'anàlisi documental, anàlisi de dades i
indicadors, i entrevistes semiestructurades a actors clau del PRITAC (secretariat) i
reunions freqüents amb l'equip tècnic del DARP. Es preveu la finalització del projecte
durant 2019.

18. Dinamització de la Xarxa I-CAT. Fase 1:
Propostes i recomanacions

Aquest projecte busca obtenir un seguit de propostes i recomanacions per dinamitzar la
plataforma XARXA I-CAT. L'estudi consta de 4 activitats
-

Anàlisi plataforma / web XARXA ICAT. Anàlisi punts forts i febles.

-

Identificació d'altres casos / iniciatives de referència. Anàlisi comparativa.
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-

Anàlisi dels resultats de l'avaluació del PATT i del PRITAC i identificació de
solucions que puguin aportar des de la Xarxa I-Cat.

-

Elaboració de l'informe amb les principals recomanacions i propostes de millora

Durant 2018 s'han implementat les primeres 2 activitats del projecte. Es preveu finalitzar
la fase 1 d'aquest projecte durant 2019, on començarà la fase 2 (implementació
recomanacions).
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3. PUBLICACIONS
3.1. Publicacions amb factor d’impacte (SCI)
AIT SIDHOUM, A., 2018. Valuing social sustainability in agriculture: An approach based on social
outputs’ shadow prices. Journal of Cleaner Production 203: 273–286. DOI:
10.1016/J.JCLEPRO.2018.08.212.
AIT SIDHOUM, A., SERRA, T., 2018. Corporate Sustainable Development. Revisiting the
Relationship between Corporate Social Responsibility Dimensions. Sustainable
Development 26(4): 365–378. DOI: 10.1002/sd.1711.
DÍAZ-MONTENEGRO, J., VARELA, E., GIL, J.M., 2018. Livelihood strategies of cacao
producers in Ecuador: Effects of national policies to support cacao farmers and specialty
cacao landraces. Journal of Rural Studies 63: 141-156. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2018.08.004.
DIAZ-RUIZ, R., COSTA-FONT, M., GIL, J., 2018. Moving ahead from food-related behaviours:
an alternative approach to understand household food waste generation. Journal of Cleaner
Production 172: 1140 - 1151. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.10.148.
DIAZ-RUIZ, R., COSTA-FONT, M., LÓPEZ-I-GELATS, F., GIL, J., 2018. A sum of incidentals or
a structural problem? The true nature of food waste in the Metropolitan Region of Barcelona.
Sustainability 10(10): 3730. DOI: 10.3390/su10103730.
DOGBE, W., GIL J.M., 2018. Effectiveness of a carbon tax to promote a climate-friendly food
consumption. Food Policy. 79 - C, 235-246. DOI: 10.1016/j.foodpol.2018.08.003.
ESCOBAR, C., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2018. Consumers’ wine preferences in a changing
scenario. British Food Journal, 120 (1), 18-32. DOI: 10.1108/BFJ-02-2017-0070.
GUESMI, B., SERRA, T., RADWAN, A., GIL, J.M., 2018. Efficiency of Egyptian organic
agriculture: A local maximum likelihood approach. Agribusiness: an International Journal,
(34(2), 441–455. DOI: 10.1002/agr.21520.
ORDUÑO, M.A., KALLAS, Z., ORNELAS, S.I., 2018. Analysis of farmers’ stated risk using
lotteries and their perceptions of climate change in the northwest of Mexico. Agronomy 9(1):
4. DOI: 10.20944/preprints201810.0741.v1.
RAHMANI, D., LOUREIRO, M., 2018. Why is the market for hybrid electric vehicles (HEVs)
moving slowly? PLOS ONE: 1-14. DOI: 10.1371/journal.pone.0193777.
RAHMANI, D., LOUREIRO, M., 2018. Assessing drivers’ preferences for hybrid electric vehicles
(HEV) in Spain. Research in Transportation Economics, in press. DOI:
10.1016/j.retrec.2018.10.006.
SÁNCHEZ, B.I., KALLAS, Z., ROJAS, O., GIL, J.M., 2018. Determinant Factors of the Adoption
of Improved Maize Seeds in Southern Mexico: A Survival Analysis Approach, Sustainability,
10(10), 3543. DOI: 10.3390/su10103543.
VARELA, E., GÓRRIZ-MIFSUD, E., RUIZ-MIRAZO, J., LÓPEZ-I-GELATS, F., 2018. Payment
for targeted grazing: Integrating local shepherds into wildfire prevention. Forests 9: 464. DOI:
10.3390/f9080464.
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VARELA, E., VERHEYEN, K., VALDÉS, A., SOLIÑO, M., JACOBSEN, J.B., DE SMEDT, P.,
EHRMANN, S., GÄRTNER, S., GÓRRIZ, E., DECOCQ, G., 2018. Promoting biodiversity
values of small forest patches in agricultural landscapes: Ecological drivers and social
demand. Science of the Total Environment 619–620: 1319-1329. DOI:
10.1016/j.scitotenv.2017.11.190.

3.2. Publicacions sense factor d’impacte (no SCI)
CORBETO, H., KALLAS, Z., GIL, J.M., 2018. Is the place of purchase important in shaping
consumers’ preferences towards olive oil? Agricultural and Resource Economics, 18(1), 161182. DOI: 10.7201/earn.2018.01.07.
SELVANATHAN, T., GIL, J.M., GRAF, E., 2018. Das Nachhaltigkeitskonzept in HR: Im
Rekrutierugnsverfahren kaum Beudeutung, PERSONALQuaterly, 70/03 (2018), p. 30 – 35.
SELVANATHAN, T., GIL, J.M., 2018. Das Nachhaltigkeitskonzept im Vergütungsmanagement,
Personalwirtschaft, 02/18 (2018), p. 56 – 59.
SELVANATHAN, T., GIL, J.M., 2018. Dax 30: Nachhaltigkeit im Vergütungsmanagement, in:
ADP Personalmanager, 4/2018 (2018), p. 28 – 32.

3.3. Llibres i capítols de llibre
GUESMI, B., TAGHOUTI, I., ABDELHAFIDH, H., SELMI, S., ARFA, L., 2018. Assessment of the
environmental sustainability of family farming: The case of cereal sector in Tunisia. In: M.
Abu-hashim, M., F. Khebour Allouche and N. Abdelazim (Eds). Agro-Environmental
Sustainability in MENA region. Series: Earth and Environmental Sciences Series.
(Forthcoming).
RAHMANI, D., LOUREIRO, M., 2018. “¿Son las preferencias ambientales de los conductores de
vehículos grandes diferentes a las de conductores de vehículos pequeños? Evidencia de
España. Sustentabilidad y gestión ambiental (primera edición), Universidad Autónoma de
Zacatecas (accepted).

3.4. Publicacions i informes CREDA-UPC-IRTA
ALBA, M., CNOCKAERT, S., 2018. 3º Boletín de actualización sobre la aplicación de
regulaciones de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria en los países de la UE
2017-2018. AICA-MAPAMA.
ALBA, M., CNOCKAERT, S., AURELL, M.,,, MERCADÉ, Ll., GIL, J.M., 2018. La participació
catalana en línies i programes de finançament europeu 2014-2017. Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Departament d’Acció Exterior, Relacions
Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
ALBA, M., 2018. Estudio de actualización sobre los organigramas y los esquemas de
remuneración de las empresas del sector de la obtención vegetal en España. Diciembre
2018. Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE).
ALBA, M., CNOCKAERT, S., AURELL, M., 2018. Informe de la indústria, la distribució i el
consum agroalimentaris a Catalunya 2018. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Servei d’Indústries i Comercialització Agroalimentària, Subdirecció General
d’Indústries i Qualitat Agroalimentàries.
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ALBA, M., AURELL, M., 2018. Avaluació intermèdia del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i
Transferència agroalimentària de Catalunya (2013-2020). Informe d’activitats 2018.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Servei d'Innovació
Agroalimentària.
ALBA, M., AURELL, M., 2018. Propostes per la dinamització de la Xarxa.i-cat. Informe
d’activitats 2018. Desembre 2018. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Servei d'Innovació Agroalimentària.
ALBA, M., AURELL, M., 2018. Avaluació del Pla Anual de Transferència Tecnològica (20032017). Informe d’activitats 2018. Desembre 2018. Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Servei d'Innovació Agroalimentària.
AURELL, M., TEIXIDÓ, J., RIUDAVETS, M., MERCADÉ, Ll. (direcció), 2018. DOCUMENT DE
TREBALL. Què aporten les DOP? Com valorar-ho? El cas de l’oli d’oliva DOP a Catalunya.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
ESCOBAR, C., 2018. Observatori de la vinya, el vi i el cava. 4 informes anuals. DARP.
ESCOBAR, C., AURELL, M., FERREIRO, H., GIL, J.M., 2018. Exploració de mercat de
l’hamburguesa: Els Distribuïdors Majoristes. Josep Alimentació SLU.
ESCOBAR, C., RAHMANI, D., DOGBE, W., GIL, J.M., 2018. Estudi de consum de poma, pera i
préssec a Catalunya: determinació dels frens al consum i dels potencials acceleradors.
DARP.
ESCOBAR, C., GIL, J.M., 2018. Plant-nanohealing: Exploració de mercat per a l’aplicació de la
cel·lulosa bacteriana (CB) com a cicatritzant del material vegetal: Definició del target pel
sector de la flor tallada en l’àmbit nacional. CRAG – CSIC – ICMAB.
RAHMANI, D., GIL, J.M., 2018. Valorisation of food surpluses and side-flows and citizens’
understanding. Disponible a: https://eu-refresh.org/valorisation-food-surpluses-and-sideflows-and-citizens%E2%80%99-understanding.
VIDAL, B., REINOSO, D., DÍAZ RUIZ, R. 2018. Diagnosi de les pèrdues i del malbaratament
alimentari a la producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i
nectarines. Resum Executiu. Disponible a:
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/Disponible-el-resum-executiu-de-laDiagnosi-de-les-Perdues-i-del-Malbaratament-Alimentari-de-Pressecs-i-Nectarines-alSector-Primari-lAgroindustria-i-la-Distribucio-a-lEngros-lany-2017
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4. PONÈNCIES

I

COMUNICACIONS

A

CONGRESSOS

CIENTÍFICS
4.1. Conferències per invitació
DOGBE, W., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Measuring and managing consumers’ risk perception towards food
related issues.”
- Nom de l’esdeveniment: Parma Summer School: Emerging risks for food safety and
public perception
- Ciutat de celebració: Parma, Itàlia
- Data de celebració: 16 de maig 2018
- Entitat organitzadora: European Food safety Authority
GIL, J.M.
- Títol del treball: “Consumers' preferences for sustainable food: new methodological
frameworks.”
- Nom de l’esdeveniment: Conferencia impartida en las Jornadas del Centro de Estudos
Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD).
- Ciutat de celebració: Vila Real, Portugal
- Data de celebració: 15 de novembre 2018
- Entitat organitzadora: Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento
(CETRAD).
GIL, J.M.
- Títol del treball: “El efecto del formato en experimentos de elección: consideraciones
éticas y comparación de resultados.” Ponència plenària.
- Nom de l’esdeveniment: XXII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas
- Ciutat de celebració: Sonora, Mèxic
- Data de celebració: 22–25 de maig 2018
LÓPEZ GELATS, F.
- Participació en “debate presencial abierto para la elaboración del Plan de Acción
Nacional para la Conservación de los Polinizadores”
- Ciutat de celebració: Madrid, Espanya
- Data de celebració: 20 de juny 2018
- Entitat organitzadora: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
LÓPEZ GELATS, F.
- Títol del treball: “Por qué la agroecología es clave para lograr los ODS?”
- Nom de l’esdeveniment: Jornada Ampliar la Agroecología para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
- Ciutat de celebració: Madrid, Espanya
- Data de celebració: 29 de juny 2018
- Entitat organitzadora: Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología
(SEAE).
VARELA E.
- Títol del treball: “Pastoreo para prevención de incendios: reflexiones sobre experiencias
en Andalucía y Cataluña”
- Nom de l’esdeveniment: El pastoralismo en la gestión y protección del medio natural.
Jornadas técnicas de la RAPCA
- Ciutat de celebració: Granada, Espanya
- Data de celebració: 27 d’abril 2018
- Entitat organitzadora: CSIC i la Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía.
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VARELA E.
- Títol del treball: “Wildfires and targeted grazing in the Mediterranean: opportunities and
synergies for socio-ecological transformations”
- Nom de l’esdeveniment: ISNOS-MED 2018: 1st International Symposium on
Silvopastoral Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries
- Ciutat de celebració: Isparta, Turquía
- Data de celebració: 22-24 d’octubre 2018
VARELA E.
- Títol del treball: “Incendios forestales y pastoreo controlado: oportunidades y sinergias
para fomentar la resiliencia socio-ecológica”
- Nom de l’esdeveniment: Uso y conservación de pastos: oportunidades y amenazas para
la ganadería extensiva
- Ciutat de celebració: Madrid, Espanya
- Data de celebració: 10 de desembre 2018
- Entitat organitzadora: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del
Medio Natural

4.2. Comunicacions presentades a congressos
4.2.1. Nacionals
ALBA FEDERICO, M., GIL, J.M.
- Títol del treball: “¿Cómo funcionan las cadenas de valor apícolas en argentina?
Esquemas tecno-productivos de las cadenas.”
- Nom del congrés: XII Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales
- Ciutat de celebració: Segovia, Espanya
- Data de celebració: 4-6 de juliol 2018
- Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agraria
GÓNGORA QUEVEDO, R., MILÁN, M.J., LÓPEZ GELATS, F.
- Títol del treball: “Incorporación de jóvenes ganaderos en Cataluña: un proceso complejo”
- Nom del congrés: XII Congreso Iberoamericano de Estudios Rurales
- Ciutat de celebració: Segovia, Espanya
- Data de celebració: 4-6 de juliol 2018
- Entitat organitzadora: Asociación Española de Economía Agraria

4.2.2. Internacionals
AIT SIDHOUM, A., SERRA, T.
- Títol del treball: “Measuring Sustainability Efficiency At Farm Level: A Data Envelopment
Analysis Approach”
- Nom del congrés: 166th EAAE Seminar on Sustainability in the Agri-Food Sector
- Ciutat de celebració: Galway, West of Ireland
- Data de celebració: 30-31 d’agost 2018
- Entitat organitzadora: European Association of Agricultural Economists
BROSSARD, L., GARCIA-LAUNAY, F., LEBRET, B., FAURE, J., VARELA, E., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Economic valuation of social demand for key features of the Noir de
Bigorre production chain”
- Nom del congrés: EAAP 2018. Session 49 “High quality pig production with local breeds
(H2020 project TREASURE)”
- Ciutat de celebració: Dubrovnik, Croàcia
- Data de celebració: 29 d’agost 2018
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DILME, J., RIVERA-TOAPANTA, E., VITALE, M., KALLAS, Z., GIL, J.M., OLIVER, M.A.
- Títol del treball: “Innovative patties from Majorcan Black Pig meat: Results of a consumer
study in Barcelona”
- Nom del congrés: The 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal
Science (EAAP)
- Ciutat de celebració: Dubrovnik, Croàcia
- Data de celebració: 27 – 31 d’agost 2018
DOGBE, W., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Effects of a modified Danish fat tax on food consumption and nutrients
intake in Spain”
- Nom del congrés: 30th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)
- Ciutat de celebració: Vancouver, Canadá
- Data de celebració: 28 de juliol – 2 d’agost 2018
DOGBE, W., GIL J.M.
- Títol del treball: “Risk Attitudes and Time Preferences among Obese Patients in
Cataloniaintake in Spain”
- Nom del congrés: 164th European Association of Agricultural Economists Seminar
- Ciutat de celebració: Chania, Grècia
- Data de celebració: 5-7 de setembre 2018
ESCOBAR, C., RAHMANI, D., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Are implicit facial emotions stimulated by wine tasting correlated with
self-reported liking?” (presentat per Cristina Escobar)
- Nom del congrés: I World Wine Symposium. “The emerging challenge in the wine
industry: matching sustainability and new market trends.
- Ciutat de celebració: Palermo, Itàlia
- Data de celebració: 21-22 de novembre 2018
GUESMI, B., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Monitoring and Evaluation of Public Agricultural Research Organization:
Impact oriented monitoring approach”
- Nom del congrés: 30th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)
- Ciutat de celebració: Vancouver, Canada
- Data de celebració: 28 de juliol – 2 d’agost 2018
GUESMI, B., TAGHOUTI, I., ABDELHAFIDH, H., SELMI, S., ARFA, L.
- Títol del treball: “Measuring Technical and Environmental Efficiency of Tunisian Cereal
Farms”
- Nom del congrés: 2nd International Conference on Economic Research
- Ciutat de celebració: Alanya, Turquía
- Data de celebració: 19-20 d’octubre 2018
KALLAS, Z., VITALE, M., ČANDEK-POTOKAR, M., LEBRET, B., PUGLIESE, C., CERJAK, M.,
OLIVER, M.A., TOMAŽIN, U., AQUILANI, C., KAROLYI, D., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Are Food Neophobic Consumers Reluctant to Innovative Traditional
Pork Products? An Analysis in five European countries using A Non-Hypothetical Choice
Experiment.”
- Nom del congrés: The 30th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)
- Ciutat de celebració: Vancouver, Canada
- Data de celebració: 28 de juliol – 2 d’agost 2018
KALLAS, Z., ALBA, M.F., CASELLAS, K., BERGES, M., DE GREEF, G., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Consumers’ Opinions towards the Short Food Supply Chains of Honey
Origin: A Non-Hypothetical Discrete Choice Experiment with Hedonic Evaluation in
Argentina.”
- Nom del congrés: The 164th EAAE Seminar, Preserving Ecosystem Services via
Sustainable Agro-food Chains.
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-

Ciutat de celebració: Chania, Grècia (Mediterranean Agronomic Institute of Chania
(MAICh)
Data de celebració: 5-7 de setembre 2018

KAROLYI, D., CERJAK, M., OLIVER, M.A., DILME, J., VITALE, M., KALLAS, Z., GIL, J.M.,
ČANDEK-POTOKAR, M.
- Títol del treball: “Consumers’ acceptance of health-related innovations in dry-cured ham
from Turopolje pig breed”
- Nom del congrés: The 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal
Science (EAAP)
- Ciutat de celebració: Dubrovnik, Croàcia
- Data de celebració: 27 – 31 d’agost 2018
LEBRET, B., KALLAS, Z., LENOIR, H., PERRUCHOT, M.H., VITALE, M., OLIVER, M.A.
- Títol del treball: “Consumers’ study on traditional pork products from local breeds:
expectations and hedonic evaluation”
- Nom del congrés: The 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal
Science (EAAP)
- Ciutat de celebració: Dubrovnik, Croàcia
- Data de celebració: 27 – 31 d’agost 2018
LÓPEZ-I-GELATS, F., BARTOLOMÉ FILELLA, J., RIVERA-FERRE, M.G.
- Títol del treball: “Examining the Roles of Organic Livestock Farming in Farming
Abandonment Risk Regions”
- Nom del congrés: ISNOS-MED 2018: 1st International Symposium on Silvopastoral
Systems and Nomadic Societies in Mediterranean Countries
- Ciutat de celebració: Isparta, Turquía
- Data de celebració: 22-24 d’octubre 2018
MISSAOUI, S., GUESMI, B., OUERTANI, E., BEN ARFA, Y., TAGHOUTI, I., GIL, J.M.
- Títol del treball: “An empirical analysis of the determinants of Tunisian seafood trade”
- Nom del congrés: 2nd International Conference on Economic Research
- Ciutat de celebració: Alanya, Turquía
- Data de celebració: 19-20 d’octubre 2018
RAHMANI, D., ESCOBAR, C., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Do wine evoked emotions affect consumers’ wine purchase intentions
and willingness to pay?” (Best Paper Award) (presentat per Cristina Escobar)
- Nom del congrés: I World Wine Symposium. “The emerging challenge in the wine
industry: matching sustainability and new market trends.”
- Ciutat de celebració: Palermo, Itàlia
- Data de celebració: 21-22 de novembre 2018
SELVANATHAN, T., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Sustainability in Fast Moving Consumer Goods”
- Nom del congrés: Recruitment at Reckitt Benckiser Deutschland GmbH
- Ciutat de celebració: Heidelberg, Alemanya
- Data de celebració: 10 de març 2018
SELVANATHAN, T., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Sustainable Human Resource Management”
- Nom del congrés: Forschungssymposium
- Ciutat de celebració: Frankfurt, Alemanya
- Data de celebració: 20 d’abril 2018
SELVANATHAN, T., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Sustainability and Recruitment”
- Nom del congrés: Active Sourcing and Talent Management at Freudenberg AG
- Ciutat de celebració: Frankfurt, Alemanya
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-

Data de celebració: 2 de maig 2018

TAGHOUTI, I., OUERTANI, E., GUESMI, B., ARFAOUI, M.
- Títol del treball: “Contribution of Non Wood Forest Products to household income and
food security in Tunisia: The case of Aleppo Pine”
- Nom del congrés: 4th International Non-Wood Forest Products Symposium
- Ciutat de celebració: Bursa, Turquía
- Data de celebració: 4-6 d’octubre 2018
YANGUI, A., AKAICHI, F., GIL, J.M.
- Títol del treball: “Investigating attribute non-attendance effects in conjoint analysis
methods performance: Choice experiment, ranking conjoint analysis and best worst
scaling.”
- Nom del congrés: The 30th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)
- Ciutat de celebració: Vancouver, Canada
- Data de celebració: 28 juliol – 2 d’agost 2018

4.3. Tesis doctorals
AIT SIDHOUM, A.
-

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Títol: “Sustainability and firm performance: evidence from corporate and farm level”
Programa de doctorat: Sostenibilitat
Data de defensa: 4 de desembre de 2018
Calificació: Excel·lent Cum Laude
Tutor: TERESA SERRA

DIAZ RUIZ, R.
- Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Títol: “Understanding food waste behaviours along the food supply chain - a multilevel
approach”
- Programa de doctorat: Sostenibilitat
- Data de defensa: 30 de novembre de 2018
- Calcificació: Sobresaliente Cum Laude
- Tutor: J.M. GIL
- Doctorado Europeo: sí
SELVANATHAN, T.
-

Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Títol: The appliance of the concept of sustainability in human resource management in
the corporate sector in Germany
Programa de doctorat: Sostenibilitat
Data de defensa: 16 de novembre de 2018
Tutor: J.M. GIL

4.4. Treballs finals de Grau
ESCOBAR, C. Codirectora del Treball Final de Grau: “Anàlisi del sector vinícola a
Catalunya. Percepcions del consumidor envers luxe i vi i disposició a pagar”. Autora:
ANNA SAGRERA COTS. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB-UPC).
Tutor UPC: Zein Kallas.
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4.5. Mencions honorífiques
RAHMANI, D., ESCOBAR, C., GIL, J.M., 2018. “Do wine evoked emotions affect
consumers’ wine purchase intentions and willingness to pay?”. I World Wine
Symposium. “The emerging challenge in the wine industry: matching sustainability and
new market trends. November 21-22. Palermo, Itàlia. Best Paper Award.

5. TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA
5.1. Jornades de divulgació
DIAZ-RUIZ, R.
- Participació com a convidada en Jornada tècnica “Solucions innovadores per reduir el
malbaratament alimentari al sector agrícola”
- Títol del treball: “Solucions innovadores per reduir el malbaratament alimentari al sector
agrícola"
- Ciutat de celebració: El Prat de Llobregat, Espanya
- Data de celebració: 10 d’abril 2018
- Entitat organitzadora: DARP
DIAZ-RUIZ, R.
- Participació com a convidada en II Jornada per a “l’Aprofitament dels Aliments i la
reducció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari. Cap a un Sistema alimentari
sostenible”
- Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya
- Data de celebració: 16 d’octubre 2018
- Entitat organitzadora: Agència de Residus de Catalunya
DIAZ-RUIZ, R.
- Participació com a convidada en Jornada “Estrategias integrales para la prevención de
residuos alimentarios” (Taula rodona)
- Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya
- Data de celebració: 22 de novembre 2018
- Entitat organitzadora: Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático ESCI-UPF
ESCOBAR, C.
- Participació com a convidada en la taula rodona “Quina serà la producció i com serà el
vi del Penedès a finals de segle? Què podem, què hem de fer? Un problema global,
d’efectes locals i solucions”
- Nom del congrés: Annual Transfer Plan Conference
- Ciutat de celebració: Vilafranca del Penedès, Espanya
- Data de celebració: 14 de juny 2018
- Entitat organitzadora: IRTA
GIL, J.M., VIDAL, B.
-

Participació en Jornada tècnica “Innovar en el malbaratament Alimentari”.
Ciutat de celebració: Prat del Llobregat, Espanya
Data de celebració: 5 de març 2018
Entitat organitzadora: Institut de Drets Humans de Catalunya

GIL, J.M.
-

Participació en “II Cicle de Conferències: Alimentació i Salut responsable”
Títol del treball: “Cómo abordamos la reducción del desperdicio Alimentario?”
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-

Ciutat de celebració: Terrassa, Espanya
Data de celebració: 15 de març 2018
Entitat organitzadora: Ajuntament de Terrassa, Unió de Consumidors de Catalunya

GIL, J.M.
-

Participació com a convidat en Jornada tècnica “Canvi climàtic i economia circular:
respostes públiques i col·lectives des de l’economia cooperativa i solidària.”
Ciutat de celebració: Viladecans, Espanya
Data de celebració: 27 de setembre 2018
Entitat organitzadora: Consell Comarcal del Baix Llobregat

GIL, J.M.
-

Participació com a convidat en Jornada “L’alimentació, un dret vulnerat? Polítiques
alimentàries contra la pobresa i les desigualtats”
Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya
Data de celebració: 16 d’octubre 2018
Entitat organitzadora: Institut de Drets Humans de Catalunya

MERCADÉ, LL.
- Participació com a convidat a la Comissió Tècnica del Codi de Bones Pràctiques
Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya
- Títol de la presentació: “Esquema descriptiu i quantitatiu de la cadena de valor del
préssec a Catalunya”
- Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya
- Data de celebració: 5 d’abril 2018
- Entitat organitzadora: DARP
MERCADÉ, LL.
- Participació com a convidat a l’acte: “Els Observatoris Agroalimentaris de Preus.
L’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya”
- Títol de la presentació: “Els Observatoris de Preus Agraris a Europa”
- Ciutat de celebració: Lleida, Espanya
- Data de celebració: 31 de maig 2018
- Entitat organitzadora: DARP
MERCADÉ, LL.
- Participació com a convidat a la Comissió Paritària del Codi de Bones Pràctiques
Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya
- Títol de la presentació: “Esquema descriptiu i quantitatiu de la cadena de valor del
préssec a Catalunya. Avanç de resultats”
- Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya
- Data de celebració: 14 de juny 2018
- Entitat organitzadora: DARP
MERCADÉ, LL.
- Participació com a conferenciant convidat a la “Jornada I: l’oli de la DOP Oli Empordà”
- Títol de la conferència: “Impacte d’una DOP al territori. Les DOP d’oli de Catalunya”
- Ciutat de celebració: Figueres, Espanya
- Data de celebració: 11 de desembre 2018
- Entitat organitzadora: Càtedra del vi i de l’oli de l’Empordà. Universitat de Girona
TEIXIDÓ, J.
- Participació com a convidat a la Comissió Paritària del Codi de Bones Pràctiques
Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya
- Títol de la presentació: “Esquema descriptiu i quantitatiu de la cadena de valor del
préssec i la nectarina a Catalunya”
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-

Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya
Data de celebració: 10 de desembre 2018
Entitat organitzadora: DARP

5.2. Cursos impartits
DIAZ-RUIZ, R.
- Títol del curs: “El desperdicio alimentario: causas y dimensiones de un problema global
en Desafío Universitario para reducir el desperdicio alimentario ¿Aceptas el reto?”
- Ciutat de celebració: València, Espanya
- Data de celebració: 4 d’octubre 2018
- Entitat organitzadora: Cátedra Tierra Ciudadana UPV
DIAZ-RUIZ, R.
- Títol del curs: “El malbaratament alimentari, causes i possibles solucions”
- Ciutat de celebració: Vic, Espanya
- Data de celebració: 30 de maig 2018
- Entitat organitzadora: Universitat de Vic
GIL, J.M.
- Títol del curs: “Métodos de Valoración en Economía Agroalimentaria” (curs de postgrau).
- Ciutat de celebració: Chapingo, Mèxic
- Data de celebració: 13-17 d’agost 2018
- Entitat organitzadora: División de Ciencias Económico-Administrativas. Universidad
Autónoma Chapingo

6. ESTADES A L’EXTRANGER
AIT SIDHOUM, A. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Rennes, França, febrer
- maig 2018.
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7. ALTRES ACTIVITATS
7.1. Membres del consell editorial i revisors de revistes científiques
7.1.1. 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

7.1.2. Participació com a revisors de revistes científiques
Amer AIT SIDHOUM
-

European Journal of Operational Reserach

-

Resources, Conservation and Recycling

-

Journal of Multi-Criteria Decision Analysis

Djamel RAHMANI
-

Journal of Cleaner Production

Raquel DIAZ RUIZ
-

Resources, Conservation and Recycling

-

Waste Management

-

International Journal of Hospitality Management

Cristina ESCOBAR
-

International Journal of Wine Business Research

-

Spanish Journal of Agricultural Research

José María GIL ROIG
-

Agribusiness: An International Journal

-

Agricultural Economics (IAAE)

-

European Review of Agricultural Economics (EAAE)

-

Ecological Economics

-

Food Policy

-

Food Quality and Preference

-

Appetite
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-

British Food Journal

-

Journal of Agricultural Economics (Agricultural Economics Society)

-

Spanish Journal of Agricultural Research

-

Meat Science

Bouali GUESMI
-

Agribusiness: An International Journal

Zein KALLAS
-

Agricultural economics

-

Canadian Journal of Agricultural Economics

-

European Review of Agricultural Economics

-

Food quality and preference

-

Journal of Agricultural science and Tecnology

-

Meat Science

-

Renewable & Sustainable Energy Reviews

-

Spanish Journal of Agricultural Research

-

Sustainability

-

Plos one

-

Australian Journal of agricultural Economics

-

Journal of Agricultural Economics

Elsa VARELA REDONDO
-

Food Policy

-

Science of the Total Environment (STOTEN)

-

Forests

-

Land Use Policy

-

Resource and Energy Economics

-

Spanish Journal of Agricultural Research
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8. PERSONAL DEL CENTRE A 31 DE DESEMBRE DEL 2018
8.1. Personal R+D+T

José María Gil Roig

Dr. Econòmiques. Director. Adscrit UPC

Zein Kallas

Dr. Enginyer Agrònom. Adscrit UPC

Lourdes Reig Puig

Dra. Marine Science. Adscrita UPC

Elsa Varela Redondo

Dra. Enginyera Forestal. Adscrita IRTA

Feliu López i Gelats

Dr. Ciències Ambientals

Bouali Guesmi

Dr. Economia Agrària

Djamel Rahmani

Dr. Anàlisi Econòmica i Estratègia Empresarial

Raquel Díaz Ruiz

Dra. Sostenibilitat

Amer Ait Sidhoum

Dr. Sostenibilitat

8.2. Personal R+D+T en formació

Mª Antonieta Rey

Enginyera Agrònoma

José Díaz

Llicenciat Econòmiques

Wisdom Dogbe

MSc. Agricultural, Food and Agricultural Policy
Analysis

Omar Vicente Guadarrama

MSc. Food Identity

Nour Chams

Master of Research in Management Sciences

Berta Vidal Monés

MSc. Nutrition and Health

Niloofar Pejman

MSc. Agricultural Economics
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8.3. Personal serveis científic tècnics

Lluc Mercadé Romeu

Màster en Economia Aplicada

Cristina Escobar

Dra. Enginyer Agrònom

Martín F. Alba

Dr. Econòmiques

Diana Reinoso

Llicenciada en Sociologia

Jordi Teixidó

MSc. Estudis del Territori i la Població

María Aurell
Sarah Cnockaert
Peter Cooper

MSc. International Development, Rural

Sociology
MSc. Agricultural, Food and Agricultural Policy
Analysis
Master in Environmental Studies - Cities &
Sustainability

Antonio Lecegui

Màster en Enginyeria de Montes

Josep Vidal Marquès

Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la
Biodiversitat

8.4. Estudiants de màster

Hector Corbeto

International Master in Agro-food Marketing

Deniz Dönmez

International Master in Agro-food Marketing

8.5. Personal de suport

Leticia De Gaudio

Project Manager

Cristina Paniagua

Administració

