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Tots els drets reservats. La informació que 
es recull en aquest butlletí prové de fonts 
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que hi pugui haver pel fet d’utilitzar-la, ni 
tampoc es fan responsables de les opinions 
ni les valoracions que contenen. 
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EMOCIONS AGRÀRIES

AGENDA

Del 29 a l’1 de 
febrer
Agroexpo

Del 25 al 29
FIMA

Del 30 a l’1 de 
febrer
Agrovid

Del 3 al 5
Barcelona Wine 
Week
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FIMA 2020: punt de trobada 
imprescindible per a l’avenç del 
sector agrícola

José Lafuente  
President del Comitè Organitzador de FIMA 2020

La 41a edició de FIMA promet 
ser la més gran de la seva 
història amb 165.000 m2 
d’espai contractats i 1.650 
firmes expositores, 170 de 
les quals són noves, cosa que 
suposa un rècord històric de 
participació de fabricants 
nacionals i internacionals. Tots 
ells presentaran les novetats de 
les seves gammes de productes 
en primícia a FIMA 2020, la 
qual cosa evidencia la talla 
mundial de la fira.      
          
Aquestes xifres reflecteixen 
la importància del sector de 
la maquinària agrícola, que 
camina amb pas ferm per 
oferir als pagesos mitjans que 
els permetin afrontar el repte 
de produir aliments per a una 
població mundial de 9.700 
milions de persones el 2050. 

Per aconseguir-ho, la producció 
d’aliments haurà de créixer fins 
aleshores un 50 %, i el 
90 % d’aquest augment es 
deurà a un rendiment més gran 
de les explotacions agrícoles, 
que s’aconseguirà a través de la 
incorporació de la tecnologia a 
la maquinària. 

Bona prova de l’evolució del 
sector és la participació rècord 
de les empreses en el Concurs 
de Novetats Tècniques, amb 
un 8 % més d’innovacions 
presentades, que facilitaran 
sens dubte la incorporació dels 
pagesos a l’Agricultura 4.0. En 
aquesta edició se celebrarà 
per primera vegada un sopar 
de gala als premis, que pretén 
ser un punt de trobada entre 
fabricants, distribuïdors, 
pagesos, institucions, premsa 
tècnica i missions inverses. 

La formació també és un factor 
important per al creixement del 
sector, i sota aquesta premissa 
FIMA ha signat acords amb 
associacions i universitats 
per reforçar la seva oferta 
de jornades, entre les quals 
destaquen:   

- El Fòrum del Desenvolupa-
ment Rural, que es dividirà en 
tres blocs: formació acadèmica, 
formació reglada i formació 
contínua.        

- FIMA Mediterrània, que 
abordarà l’ametller i el cirerer 
en el bloc de fructicultura, i 

la ceba i el tomàquet en la part 
d’horticultura.

L’objectiu de FIMA 2020 és batre 
el rècord de 242.000 visitants de 
l’edició passada. S’ha obert un 
nou canal per obtenir entrades a 
través d’un registre on-line a l’àrea 
de visitants del web: 
https://www.feriazaragoza.es/
fima-agricola-2020/

Una altra eina que cal destacar, 
orientada a potenciar la 
digitalització i expansió de la 
fira, és l’app de FIMA, on el 
visitant pot sol·licitar reunions 
directament amb els expositors, 
consultar el mapa de la fira o el 
programa d’activitats. A més, 
enguany s’ha creat un nou passi 
especial per a concessionaris, que 
els facilitarà l’accés al recinte amb 
l’objectiu de reforçar l’atenció i 
l’assessorament al visitant.

En definitiva, FIMA 2020 pretén 
crear un marc de treball que integri 
tots els actors de l’agricultura, amb 
l’objectiu de continuar impulsant 
el sector. Per una FIMA 2020 de 
rècord que ens ajudi a continuar 
treballant junts per alimentar 
el món!
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SABIES QUE...

El Museu del Prado ha llançat la campanya 
+1,5ºC lo cambia todo, en col·laboració amb 
WWF, per alertar sobre el canvi climàtic a la 
COP25 .

La Comissió Europea presenta el Pacte Verd Europeu
Full de ruta amb què pretén accelerar la transició ecològica de la UE

La nova Comissió Europea, 
encapçalada per l’alemanya 
Ursula von der Leyen, va 
presentar l’11 de desembre 
passat a Brussel·les l’esborrany 
del Pacte Verd Europeu, full de 
ruta amb què pretén accelerar 
la transició ecològica de la UE 
cap a una economia neutra en 
emissions de CO2 per al 2050 
–incrementant els objectius 
de reducció d’emissions 
contaminants el 2030, passant 
del 40 % fixat actualment fins 
almenys un 50 %. El 2050 la UE 
no hauria d’emetre més CO2 del 
que sigui capaç d’absorbir al seu 
territori.

Així, la Comissió preveu presentar 

d’aquí cent dies la primera Llei 
del clima, seguida de la seva 
Estratègia Industrial, el Pla 
d’Acció de l’Economia Circular, 
l’Estratègia de la Granja a la Taula 
d’alimentació sostenible, i una 
altra sèrie de propostes per a una 
Europa sense contaminació.                

També, i com no podia ser d’altra 
manera perquè els objectius 
mediambientals esbossats per  
la CE necessitarien, segons les 
seves mateixes estimacions, 
260.000 milions d’euros 
addicionals l’any, és a dir, l’1,5 
% del PIB de la UE el 2018, 
s’habilitarà l’any que ve un Pla 
d’Inversions per a una Europa 
sostenible i, perquè el sector 

privat contribueixi a finançar la 
transició ecològica, una Estratègia 
de Finançament Ecològic 
–transformant el Banc Europeu 
d’Inversions en un “banc per al 
clima”– com també un Mecanisme 
de Transició Justa.

La pròxima primavera, la CE té 
previst detallar l’Estratègia de la 
Granja a la Taula, en la qual sembla 
que avançarà en la reducció de l’ús 
de fitosanitaris –amb una caixa 
d’eines que ofereixi solucions 
alternatives–, fertilitzants i antibiò- 
tics, a més d’altres iniciatives 
relatives a les normes d’etiquetatge 
dels aliments, la gestió de l’aigua 
i mesures per reduir la pèrdua i el 
malbaratament alimentari.

LA BANCA ES COMPROMET A LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC  

Una vintena d’entitats bancàries, entre les quals CaixaBank, van signar en el decurs de la 
COP25 un acord per alinear-se amb l’objectiu d’Acció pel Clima de les Nacions Unides i l’Acord 
de París. Aquest compromís comporta l’impuls de mesures encaminades a limitar l’augment 
de la temperatura global per sota dels 2 °C, esforçant-se perquè no superi els 1,5 ºC respecte 
del nivell preindustrial, i a reduir la vulnerabilitat dels diferents agents econòmics davant de les 
conseqüències del canvi climàtic
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Poques modificacions en els ajuts i  pagaments 
directes de la DUN per a la pròxima campanya

El Consell de Ministres va aprovar el 31 d’octubre passat un reial decret (628/2019) que regula l’aplicació dels 
ajuts i pagaments directes de la DUN per a la pròxima campanya. La presentació dels expedients de sol·licitud 
única començarà l’1 de febrer i serà un any de continuïtat del sistema implantat el 2015, en el qual s’introduiran 
poques modificacions.                  

REFORÇAR LA FIGURA DE L’“AGRICULTOR ACTIU”
Com a canvis més importants en relació amb aquest any passat, es torna a reforçar la figura de l’“agricultura 
activa”, amb més controls sobre els titulars que, pel fet de tenir una activitat principal molt diferent de l’agrària, 
s’inclouen a la “llista negativa” de sol·licitants, a fi de comprovar que el perceptor realment exerceix l’activitat. 
Així, es redueixen de tres a un els criteris per acreditar que una persona o grup de persones inclosos en aquesta 
“llista negativa” (aeroports, empreses immobiliàries, etc.) són agricultors actius.   

FLEXIBILITZAR L’ACCÉS  ALS AJUTS PER ALS JOVES  
Es facilita l’accés dels joves als drets de pagament bàsic de la reserva nacional i a l’ajut complementari, eliminant 
burocràcia i requisits de comprovació.                      

RAMADERS
Els ramaders amb drets especials –sense hectàrees admissibles el 2014–, que no hagin sol·licitat ajut de la 
DUN durant dues campanyes seguides, perden la possibilitat de sol·licitar-lo.

CONTROLS PER MONITORITZACIÓ I SIMPLIFICACIÓ
Així mateix, s’introduiran ajustaments tècnics derivats de la incorporació dels controls per monitorització amb 
satèl·lit de superfícies DUN als règims d’ajuts, i s’establirà un nou termini de modificació de la sol·licitud única 
a les zones en què es dugui a terme aquesta mena de control, a fi d’unificar les dates perquè es compleixin els 
requisits. També se simplificarà la declaració dels conreus hortícoles i fruiters.

La presentació d’expedients de sol·licitud única comença l’1 de febrer       

7.411 M€
ES VAN ABONAR EN
LA CAMPANYA 2019 
EN AJUTS DE LA DUN, 
480 M€ MÉS QUE EL 

2018 

SABIES QUE...
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caprí d’aptitud làctia, i perfeccionar determinades 
garanties a les línies avícoles.

També es pretén analitzar la modificació de 
l’assegurança d’explotació de bestiar vacum 
d’enceball; millorar la cobertura de danys per 
sequera en el conreu d’alfals; dissenyar noves 
opcions d’assegurament a la línia d’explotacions 
olivareres; veure la viabilitat de l’assegurança de 
rendiments en el conreu de l’avellana, i analitzar una 
assegurança col·lectiva per al conreu de l’alvocat a 
les illes Canàries.
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SABIES QUE...

El Pla d’Assegurances 
Agràries Combinades 
tindrà més de 216 M€ el 
2020

El 41è Pla d’Assegurances Agràries Combinades 
disposarà d’un pressupost prorrogat de 216,43 
M€, un 97,6 % del total dels quals es destinarà a 
subvencionar part del pagament de les primes als 
productors agraris, segons es va aprovar a finals del 
mes d’octubre passat.

El pla inclou totes les línies d’assegurança 
agrícola, ramadera, aqüícola i forestal, el període 
de contractació del qual tindrà lloc al llarg de 
l’any 2020, juntament amb els percentatges de 
subvenció establerts per a cadascuna, en funció de 
quina sigui la modalitat d’assegurament que es triï.           

Al llarg d’enguany es pretén, principalment, 
actualitzar les bases de dades de rendiments 
de les línies d’assegurances que ho requereixin; 
avançar en el desenvolupament d’una modalitat 
d’assegurament renovable, com a contribució 
a la simplificació del procés de contractació i a 
la fidelització dels productors; perfeccionar la 
cobertura d’atacs d’animals salvatges al bestiar 
extensiu; establir noves cobertures per a oví i 

Al llarg d’enguany es pretén actualitzar 
diverses línies d’assegurament           

SINISTRALITAT el 2019 
(31 de desembre. Dades Agroseguro)

La previsió de sinistralitat acumulada fins al 
31 de desembre pujava a 640,74 M€.

• La superfície agrícola sinistrada fins a aquesta data 

era d’1.894.330 hectàrees.
• Cereals, cirera, cítrics, fruiters, ametlla, raïm de 
vinificació i hortalisses són els conreus més afectats.    
• Sequera, gelades, pedra, temporals de vent i dos  
DANA són els fenòmens climàtics que han danyat les 
produccions agrícoles.

va augmentar el pressupost el Govern 
per finançar part de les pòlisses de 
l’assegurança agrària del Pla del 2019

LC157_20 042 DICIEMBRE AGROBANK_CAT LC157_20 042 DICIEMBRE AGROBANK_CAT

LC157_20 042 DICIEMBRE AGROBANK_CAT.indd   6 22/1/20   17:09



07 I Núm. 42 · 2019

SABIES QUE...

Proposta per millorar la seguretat i l’eficiència 
mediambiental de les màquines agrícoles
Els tractors usats d’importació hauran de complir una estricta regulació   

El Ministeri d’Agricultura té 
preparat des de fa mesos un 
projecte de reial decret sobre 
caracterització i registre de 
la maquinària agrícola a tot 
el país. L’objectiu principal és 
millorar la seguretat i l’evidència 
mediambiental d’aquest element 
bàsic per a l’activitat agrària, a més 
de quantificar-ne el cens.

En aquest sentit, el text 
estableix, entre altres prioritats, 
les circumstàncies en què 
serà obligatòria la baixa d’una 
maquinària agrícola en els registres 
oficials, ROMA, i es recullen 
quins són els grups de màquines 
d’inscripció obligatòria, com també 
els requisits mínims per fer-ho, i 
obliga a inscriure-s’hi els equips de 
tractaments fitosanitaris remolcats 
o suspesos, polvoritzadors 
d’arrossegament, equips de 
distribució de fertilitzants, 
escampadores de purins, etc. 
També s’intentarà amb aquesta 
normativa frenar l’elevat nombre 

Creixen les vendes
de tractors

10.691 tractors nous 
s’havien registrat a 
Espanya del gener al 
novembre del 2019, un 8 % 
més que durant el mateix 
període de l’any anterior, 
tot i que el nombre total de 
màquines noves inscrites 
en els registres oficials 
en el mateix període havia 
caigut gairebé un 9 %, amb 
32.286 unitats respecte de 
les 35.456 de l’any anterior. 

Remolcs i maquinària 
arrossegada o suspesa van 
ser els epígrafs en què es 
van registrar les caigudes 
més fortes d’inscripcions 
(-33 % i -13 %, respectiva-
ment) amb 3.259 i 
16.510 unitats inscrites. 

Prop del 60 %  
de la maquinària que es 
fa servir en  l’agricultura 
espanyola té una 
antiguitat superior als 18 
anys, segons Faconauto

d’accidents laborals per bolcada 
que es produeixen al camp i, a 
fi de garantir que els tractors 
tinguin els elements adequats 
de protecció, es considera 
convenient establir limitacions 
en els canvis de titularitat 
d’aquestes màquines, motivats 
per l’antiguitat i l’obsolescència. 

Igualment es regularan els 
requisits que han de complir els 
tractors usats d’importació en 
matèria d’antiguitat, emissions 
contaminants i estructura de 
protecció contra bolcades.

Una de les comeses del futur 
reial decret del MAPA serà 
impulsar l’establiment d’unes 
proves voluntàries de qualitat 
per verificar l’eficiència 
energètica d’aquestes màquines, 
per a la qual cosa es crearà una 
marca que certifiqui les que en 
compleixen les característiques 
plantejades.

LC157_20 042 DICIEMBRE AGROBANK_CAT

LC157_20 042 DICIEMBRE AGROBANK_CAT.indd   7 22/1/20   17:09



AGROECONOMIA

Espanya ratifica la primera 
posició com a primer

productor ecològic europeu
La despesa del consumidor nacional ja se situa en 

46,5 € per habitant i any 

08 I Núm. 42 · 2019

Ecològica, 
biològica, orgànicaEls últims deu anys l’extensió dedicada a la producció ecològica 

a Espanya no ha parat de créixer, amb gairebé un milió 
d’hectàrees d’increment en el període 2008-2018, cosa que 
situa el nostre país com el de més superfície ecològica d’Europa 
i el quart del món (considerant alguns sectors concrets, és el 
primer productor mundial d’oli d’oliva ecològic, el primer en vi i 
el segon en cítrics i llegums).                

Concretament, la superfície d’agricultura ecològica es va situar 
l’any passat en 2.246.474 hectàrees –el 9,7 % del total de la 
superfície agrària útil, SAU–, un 8 % més que l’any anterior, 
i el nombre d’operadors en 44.282, un 6 % més, 39.505 
dels quals eren productors, 4.627 processadors i la resta, 
comercialitzadors, importadors i exportadors, segons les 
dades de l’últim informe que anualment elabora el Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Pel que fa a les explotacions ramaderes ecològiques, un total 
de 7.923, es manté un creixement global discret però continu 
–que el 2018 va suposar un 1,68 % més respecte de l’any 
anterior– i en destaca un augment del 15 % en oví de llet i en 
boví de llet, com també de l’11 % en porcí.  

En relació amb les indústries ecològiques, l’any passat es va 
apreciar un avenç important, amb 7.670 de vinculades a la 
producció vegetal, cosa que suposa un increment del 15 % 
sobre l’any anterior, i també 1.216 de relacionades amb la 
producció animal, amb un increment de gairebé el 6 %.

Les anàlisis del Ministeri d’Agricultura assenyalen que, en el 
futur, es preveu una expansió del consum i de la demanda 
interior de productes ecològics, ja que estan en línia amb 
l’evolució del consumidor, que experimenta creixements de 
dos dígits els últims anys, i per seguir una clara tendència de 
convergència amb els països més avançats de la UE.        

Tot i que la despesa per capita a Espanya encara és baixa, es 
manté una tendència alcista i ja se situa en 46,5 € per habitant 
i any, xifra que duplica els 21,85 € que ens gastàvem en 
productes eco el 2013. 

La producció ecològica, també 
anomenada biològica o orgànica, 
coneguda a més pels apòcopes 
bio i eco, és un sistema general 
de gestió agrícola i producció 
d’aliments que combina les 
millors pràctiques en matèria de 
medi ambient, juntament amb un 
elevat nivell de biodiversitat i de 
preservació dels recursos naturals, 
com també l’aplicació d’exigents 
normes sobre benestar animal. 

Aquest mètode de producció té 
un paper social doble, ja que d’una 
banda proveeix d’aliments bio un 
mercat específic que respon a una 
demanda creixent de la població, i, 
de l’altra, proporciona a la societat 
béns que contribueixen a protegir 
el medi ambient, el benestar 
animal i el desenvolupament rural, 
en consonància amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030.

Com a distintiu perquè el 
consumidor pugui diferenciar els 
productes ecològics, hauran de 
dur imprès el logotip de la UE i 
el codi numèric de l’entitat de 
control de qui depèn l’operador 
responsable del producte ecològic, 
a més de la seva pròpia marca 
i dels termes específics de la 
producció ecològica. 
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De rècord en rècord

Neix  
EcoEspaña

6 DE CADA 10 
llars espanyoles ja consumeixen productes 
bio i compren, de mitjana, 8 vegades l’any 
productes ecològics, segons la consultora 
Kantar WorldPanel

L’Institut de Recerca 
d’Agricultura Ecològica (FIBL) 
va presentar el mes de febrer 
passar a Biofach, la fira 
internacional de referència 
d’aquest sector que se 
celebra a la localitat alemanya 
de Nuremberg, les dades 
corresponents a l’any 2017, 
en què ja es va parlar d’un
rècord de 69,8 milions 
d’hectàrees en producció 
ecològica al món, ni més ni 
menys que un 20 % més que 
un any abans. 

Austràlia és el primer país 
en el rànquing de producció 
ecològica, amb 35,6 milions 
d’hectàrees el 2017, seguida 
de la UE, amb 12,8 milions 
–encapçalada per Espanya 
(2,1 milions), Itàlia (1,9 
milions) i França (1,7 milions). 
Pel que fa al nombre de 

L’última edició de Fruit 
Attraction celebrada el mes 
d’octubre passat a Madrid va 
ser l’escenari que es va triar 
per presentar oficialment 
l’Associació Espanyola 
de Producció Ecològica 
Sostenible, EcoEspaña, que, 
impulsada per la certificadora 
Agrocolor, neix amb l’objectiu 
“de vertebrar la indústria 
productora d’aliments 
ecològics, des de la producció 
ramadera i els conreus 
extensius i intensius –amb un 
focus especial en la fruita i les 
hortalisses d’hivernacle– fins 
als operadors encarregats de 
classificar, envasar, transformar 
i comercialitzar-los.  

Des d’Andalusia, però amb 
intenció de passar a l’àmbit 
nacional, EcoEspaña centrarà 
esforços a ajudar, formar, 
oferir assistència tècnica i 
representar i defensar els 
interessos del productor 
ecològic, i  també promocionar 
i potenciar el consum 
d’aliments bio.

productors, el 2017 se’n 
comptabilitzar 2,9 milions, més 
del 40 % localitzats a Àsia. 

El consum global de productes 
ecològics es va situar aquell 
any en 92.000 M€, i els Estats 
Units, amb 40.000 milions, van 
ser el mercat principal, seguit 
per la UE (37.351 M€).

Els principals països europeus 
consumidors van ser Alemanya 
(10.000 M€), França (7.900 
M€), Itàlia (3.100 M€) i  
Espanya (1.900 M€).

També destaca que el consum 
més gran d’aquests productes 
per habitant i any va ser a 
Suïssa amb 288 €, seguit de 
Dinamarca (278 €), Suècia 
(237 €), Àustria (196 €), 
Alemanya i els EUA (122 €).
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“Espanya ha entrat els últims anys 
en el rànquing dels deu països on es 
consumeixen més productes ecològics”
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UN CAFÈ AMB

andalús, però fa anys que 
estem implantats a escala 
nacional i també hem fet 
un salt quantitatiu a escala 
internacional. Ens definim com 
l’associació de referència en 
producció ecològica i abastem 
diferents línies d’actuació.

Des que va néixer el 1991 
vam veure la necessitat de 
proporcionar als associats 
una formació adequada i 
alhora fer productes d’acord 
amb la creixent demanda del 
consumidor ecològic. Vam crear 
un departament de promoció 
per acompanyar les empreses 
i posar-les en contacte amb la 
distribució i el consum, i viatjar 
a fires nacionals i internacionals 
relacionades amb el sector. 
També hem treballat per 
conscienciar el consumidor, 
perquè comencés a valorar els 
nostres productes.

La presència en fires 
nacionals completa la feina 
d’Ecovalia de representació 
del sector ecològic, juntament 
amb l’assistència a fires 
internacionals, a fi de donar 
serveis de promoció i 
comercialització a tots els 
associats.           

Ecovalia és un dels promotors 
principals del certamen 
Organic Food Iberia –que 
l’any que ve tindrà la segona 
edició a Madrid– i organitzarà 
el juny del 2020 la I Trobada 
Iberoamericana de Producció 
Ecològica.

Quins recursos tenen 
actualment?
En els orígens érem pocs i ens 
deien que érem bojos, i ara ja 
no som tan pocs i sembla que 
tampoc no tan bojos –vam 
passar de 23 persones a més de 
140 el 2019.

La nostra associació té 
actualment tota mena de 
professionals: enginyers 
agrònoms, veterinaris, biòlegs, 
economistes, etc., que donen 
servei a una massa social de 
més de 15.000 associats, 
principalment nacionals, tot i 
que des de fa uns anys també 
de països com França o Itàlia, o 
d’Amèrica del Sud.            

L’imparable creixement de 
la projecció internacional 
d’Ecovalia ha fet que l’entitat 
destini a aquesta àrea 
una direcció específica de 
treball. Des de la nostra Àrea 
Internacional, promovem 

Des que va sorgir oficialment 
a Europa amb un reglament 
comunitari, la producció 
ecològica està més viva que 
mai. Hem pogut apreciar 
com ha anat evolucionant 
des de la producció primària 
fins a una quarta i cinquena 
gamma, com ha anat sorgint 
també la formació reglada en 
escoles universitàries i col·legis 
professionals amb àrees 
específiques de producció 
ecològica, de manera que 
s’ha configurat una estructura 
sectorial molt ben teixida i 
amb uns pilars ben ferms per 
al futur.         

Quan va néixer i en què 
consisteix exactament 
l’associació Ecovalia? Quins 
objectius té? 
Ecovalia és la marca de 
la nostra associació Valor 
Ecológico, que el 1991 va 
néixer com a Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica, 
CAAE.

Amb el pas del temps vam 
passar a constituir-nos com a 
associació privada i a fer servir 
la denominació Ecovalia.
És una associació sense ànim 
de lucre que té com a objectiu 
principal desenvolupar el 
sector ecològic certificat. Per 
fer-ho comptem entre els 
nostres socis amb productors, 
ramaders i pagesos, la 
indústria i tota la cadena de 
transformació que fa possible 
que tinguem producció 
ecològica.

El nostre origen és 

Durant l’última edició de Biofach, Ecovalia
va presentar la marca Organic Spain amb 
la qual representa en l’àmbit internacional 
els interessos dels més de 15.000 associats 
que té 
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Álvaro Barrera Fernández presideix 
Ecovalia des del 2015, tot i que la seva 
relació amb l’associació de producció 
ecològica data de l’any 2004, quan va 
començar a treballar-hi passant per 
tota mena de responsabilitats.          

ÁLVARO BARRERA, 
PRESIDENT D’ECOVALIA

i impulsem projectes i 
actuacions a escala europea, 
desenvolupem programes 
conjunts i creem sinergies que 
responguin a les necessitats 
del sector de la producció 
ecològica.

Així, la nostra directora 
internacional, Évelyne Álcazar, 
és present a la Junta Directiva 
del Consell de Països d’IFOAM-
EU (International Federation 
of Organic Agriculture 
Movements-EU); participem 
també activament des de fa sis 
anys a les reunions, grups de 
treball i actuacions de la LOA 
(Leading Organic Alliance), el 
restringit conjunt d’entitats 
líders del sector ecològic 
a Europa, i igualment a la 
Conferència Interamericana 
d’Agricultura Orgànica.

En resum, tenim una estructura molt potent 
a Espanya i radicular a Europa, a través 
d’aquestes dues organitzacions, i també al 
continent americà.

Ens pot definir quin és actualment el perfil 
del consumidor espanyol de productes 
ecològics?
A Ecovalia hem viscut una etapa en què 
ens hem cansat de sentir que Espanya era 
només un gran país productor ecològic però 
no consumidor, una realitat que creiem que 
ha canviat dràsticament per dos motius 
fonamentals: el perfil del consumidor i el 
medi ambient.

El consumidor de productes ecològics 
estava fa només cinc anys molt 
conscienciat i era rigorós i intransigent a 
l’hora d’obrir-se a altres productes. Ara 
estem davant d’un nou usuari totalment 
receptiu, que pot consumir tant carn 
convencional com fruita i verdura 
ecològiques... Una evolució que ha originat 

11 I Núm. 42 · 2019
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que les grans cadenes de 
distribució per fi obrissin la seva 
oferta als productes bio.
Així mateix, hem passat d’un 
consumidor que comprava 
productes ecològics valorant 
principalment temes de salut, a 
un altre que els consumeix pels 
beneficiosos efectes d’aquesta 
producció en el medi ambient.

Hem evolucionat d’un 
consumidor molt individualista a 
un altre de col·lectiu, més social i 
respectuós amb els conciutadans 
perquè beneficia la societat. 
D’aquesta manera convergim 
amb el que es pensa a la resta 
d’Europa, on des de sempre s’ha 
consumit producció ecològica 
pels efectes mediambientals.

Ecovalia alertava l’any passat 
que si es manté el ritme de 
creixement del consum ecològic, 
Espanya no podrà cobrir tota 
la nostra demanda interna de 
productes en dos anys...    
Pel que fa al valor anual dels 
productes bio consumits, entre 
els anys 2005 i 2013 es va 

dibuixar al país una gràfica 
plana al voltant dels 1.000 
milions d’euros, i ja en plena 
crisi econòmica va fer un 
tomb espectacular en passar 
dels 2.100 milions d’euros. 
Espanya ha entrat els últims 
anys en el rànquing dels 
deu països de més consum 
de productes ecològics, 
progressió que ens fa sentir 
molt orgullosos.

No obstant això, el nostre 
consum està creixent en dos 
dígits i la nostra superfície 
ecològica al voltant del 
6 %; és a dir, la producció 
s’incrementa de manera 
aritmètica i el consum de 
forma geomètrica. Aquesta 
realitat ens porta a observar 
cada dia més als nostres 
lineals bio productes que 
arriben de fora.

En aquest sentit, continua 
vigent l’objectiu 20-30 que es 
va marcar Ecovalia; és a dir, 
que l’any 2030 almenys un 
20 % dels aliments del cistell 

del consumidor espanyol siguin
ecològics, i que de cada 100 
hectàrees de superfície agrària 
útil (SAU) al país, 30 es dediquin 
a aquest sistema de producció?

Hem de convergir a nivells del 
nostre entorn europeu perquè el 
20 % de l’alimentació a Espanya 
sigui ecològica (Dinamarca 
està, per exemple, en el 50 %  
Suïssa en el 27 % amb volums 
de consum de 300 euros per 
persona i any quan aquí estem 
en 46,5 euros per capita). 
Apostem perquè el 30 % de 
la nostra SAU sigui ecològica i 
avui estem al voltant del 10 %, 
i creiem en aquest objectiu per 
una necessitat mediambiental i 
econòmica –perquè també estem 
parlant d’estalvi en la salut–, per 
frenar el canvi climàtic.    

Creiem que aquest objectiu és 
viable. Ecovalia ja té associada al 
voltant del 60 % de la superfície 
orgànica d’Espanya. L’increment 
de socis anuals ens avala, i la 
conversió a producció bio és 
cada dia més important, sobretot 
d’indústries mitjanes i grans que 
treballen en convencional i volen 
passar-se a ecològica.

Ecovalia va iniciar fa dos anys el 
projecte REDConect@Bio, amb 
el qual hem format empreses 
agroalimentàries a Extremadura, 
Castella-la Manxa i Andalusia 
en com convertir la producció 
convencional en ecològica.

Els donem les eines necessàries 
perquè puguin obtenir aquest 
valor afegit que ofereix la 
producció ecològica. Un curs que 
orienta el full de ruta de la petita 
empresa per fer-se ecològica.

Fa poc, Ecovalia va organitzar 
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“Hem pogut demostrar 
científicament que la producció 
ecològica mitiga el canvi climàtic”

En un estudi recent de la Universitat de Còrdova 
editat per Ecovalia es destaca que l’ecològic és el 
model de producció d’aliments més adequat per 
mitigar el canvi climàtic, tant en superfície com en 
quilo de producte. Ens podria resumir les conclusions 
principals d’aquest estudi?                    

L’estudi Producció ecològica mediterrània i canvi 
climàtic: estat del coneixement ha treballat en els 
diferents sectors productius agroramaders, tant en 
ecològic com en convencional, i els resultats han estat 
esclaridors. Segons les seves conclusions, els conreus 
en què hi ha més evidència d’una forta mitigació 
en ecològic són: cereals d’hivern, oliverar, conreus 
subtropicals i cítrics, on la petjada de carboni per quilo 
es redueix en producció ecològica, en comparació 
amb el model tradicional, en més d’un 42 %, un 
100 %, un 40 % i un 60 %, respectivament.

Es destaca així mateix l’evidència que el maneig 
ecològic dels conreus contribueix a mitigar el canvi 
climàtic a través de la reducció en les emissions d’òxid 
nitrós per l’ús de fertilitzants; l’increment del segrest 
de carboni a través de les cobertes vegetals, i la 
disminució de la petjada total de carboni per quilo de 
producte en la major part dels conreus estudiats.

Amb aquest estudi estem donant arguments que 
ja existeixen des de fa molt de temps, però que 
hem tractat en argot científic perquè els faci servir 
l’Agència Espanyola del Canvi Climàtic, oferint dades 
incontestables que demostren científicament que la 
producció ecològica mitiga el canvi climàtic.

una trobada nacional sobre bioeconomia. 
Quin és el paper que la producció ecològica 
pot tenir en bioeconomia respecte d’altres 
sistemes productius agraris?
La bioecologia és l’oportunitat que té la 
producció ecològica per posar en valor tota 
la cadena de producció, des de l’agricultura 
fins al transport, la transformació, la 
manipulació, l’envasat i la comercialització. 

Dit això, la producció ecològica fa economia 
circular, bioeconomia, des de sempre, amb 
l’ús de plantes de compostatge, d’energies 
renovables i de subproductes per a 
calefacció, alimentació animal i fertilitzants, 
reutilització d’aigües, etc. Elaborem 
subproductes ecològics per a compostatge 
i per a ús cosmètic, aliments funcionals 
dietètics i per a nens, extraiem complexos 
vitamínics liposolubles i polpes de fruita per 
a alimentació animal, etc. Tot l’elenc 
de mesures que avala l’economia circular 
s’està fent en producció ecològica i ara se li 
ha trobat un enquadrament en la 
bioeconomia.

Ecovalia manté una estreta relació amb 
AgroBank, entitat financera amb la qual ha 
signat convenis de col·laboració.
AgroBank ha vist una gran sinergia amb 
nosaltres, des de l’equip directiu principal 
fins a les direccions territorials, tan properes 
al terrer i que aposten pel món rural i
la innovació, viabilitat i sostenibilitat de les 
produccions ecològiques.

Per això, des de fa quatre anys mantenim un 
conveni amb aquesta entitat on estructurem 
les necessitats financeres del sector 
ecològic a escala nacional i plantegem 
tota mena de jornades interessants per 
a nosaltres. Gràcies a la gran xarxa de 
difusió d’AgroBank arribem a molts més 
professionals del sector i ens felicitem de 
com estem portant aquesta col·laboració.
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LES COLS, saludables reines de la 
temporada hivernal

LES MÉS POPULARS A LA CUINA 

La major part de les cols fan de modestes 
comparses en l’imaginari gastronòmic d’un país 
entregat als grans productes de la taula i, no obstant 
això, la llombarda és una exquisida i acolorida 
protagonista d’amanides, la col de cabdell no pot 
faltar en una carn d’olla, el bròcoli s’imposa com 
a superaliment... i així podríem continuar amb la 
coliflor, el romanesco, la col verda, la col xinesa, la 
col de Brussel·les o fins i tot el colinap, que és un 
cosí llunyà d’aquesta família.                

Tots aquests vegetals, vinculats a l’època hivernal, 
s’inclouen en la família de les brassicàcies o 
crucíferes. Però cal parar compte per no perdre’s, 
perquè més de tres mil espècies integren aquesta 
família.       

El nostre país és un dels productors principals de cols 
d’Europa, com ho demostren les últimes dades del 
Ministeri d’Agricultura, que ens descobreixen que 

l’any passat es van produir, per exemple, 571.000 
tones de bròcoli i una mica més de 185.000 tones 
de coliflor. Aquest mateix any les llars espanyoles 
van consumir 1,3 kg per capita de cols.

Tot i que la forta aroma que desprenen aquestes 
hortalisses en ser cuinades –perquè tenen uns 
compostos de la família del sofre, els isotiocianats, 
que no fan cap olor quan la verdura és fresca,
però que s’alliberen quan entren en contacte amb 
l’aigua bullint i provoquen aquesta olor sulfurosa– 
pugui no convidar a consumir-les, el cert és que 
el consum de les cols augmenta alhora que les 
investigacions científiques que n’acrediten les 
múltiples propietats beneficioses per a la salut. 

I és que, compostes principalment per aigua, 
destaquen per tenir pocs hidrats de carboni i 
proteïnes, gairebé cap greix, i ser font de fibra, 
vitamines A, C i  E, a més de riques en calci i fòsfor.

Kale o col arrissada

De fulles de color verd intens, a primera 
vista sembla una barreja entre enciam, 
bleda i bròcoli. És originària d’Àsia menor 
i sempre ha estat molt consumida a 
Europa central. Entre les propietats que 
se li atribueixen hi ha les de millorar l’estat 
d’ànim, reduir el colesterol, millorar la 
funció immunològica, prevenir el càncer i 
reduir el risc de malalties cròniques.

Col de Brussel·les

Són originàries de Bèlgica, 
com indica el seu nom. S’hi 
van començar a conrear durant 
el segle xviii i des d’allà es van 
estendre a la resta d’Europa i del 
món. A diferència d’altres tipus 
de col en què s’aprofita la flor, 
en aquest cas es fan servir els 
brots de la planta. Destaca per 
l’alt contingut en vitamina C.

Bimi

Una varietat que 
ha arribat fa poc als 
nostres mercats, les 
llavors de la qual es 
van desenvolupar 
al Japó als anys 
noranta. Té una alta 
concentració de 
nutrients.

AGROQUALITAT
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IGP COLIFLOR DE CALAHORRA

Coliflor

Es creu que prové de la 
Mediterrània oriental i per 
això se l’anomena també col 
de Xipre o col de Pompeia. 
A Espanya, els àrabs ja en 
coneixien el conreu. Després 
d’estendre’s per Europa 
durant el segle xvi, va acabar 
assentant-se a tot el planeta. 
Per les tonalitats del color de 
la seva massa es diferencien 
en coliflors blanques (la més 
comuna), verdes i morades. 

Llombarda

És una col de cabdell 
de forma arrodonida 
i de fulles llises. Té 
un gust lleugerament 
dolç i molt apreciat. 
Es caracteritza per 
l’atractiu color morat de 
les fulles. És rica
en antioxidants i una 
font de nutrients per a 
la salut dels ulls.    

Romanesco

És un encreuament de 
bròcoli i coliflor. Una de 
les característiques més 
cridaneres d’aquesta 
col és que l’estructura 
bàsica de la flor es 
repeteix a diferents 
escales.

Col de cabdell 

Se la coneix també 
com a col de fulla 
suau. És la varietat 
més comuna i les 
seves fulles externes 
són de color verd 
clar, mentre que 
les de l’interior són 
blanques. 
Té un gust fort i una 
consistència força 
dura.     

Nap o nap de 
bou

També pertany a la 
família de les cols 
comestibles. És una 
hortalissa molt típica 
de la temporada freda 
de l’any. L’alt contingut 
en vitamina C i sals 
minerals fa que sigui un 
ingredient perfecte per 
prevenir els refredats.

Bròcoli 

Els romans conreaven i 
consumien aquesta verdura, 
i per això és molt popular a 
Itàlia. Va ser fa poc més de 
20 anys quan la producció i 
el consum es va començar a 
incrementar de manera més 
general.

La coliflor de Calahorra es produeix des del 2003 com a 
indicació geogràfica protegida, un distintiu de qualitat que 
atorga la Unió Europea i que vincula la qualitat del producte 
a l’origen geogràfic.             

La coliflor de Calahorra es conrea a les fèrtils terres banyades 
pels rius Cidacos i Ebre, a l’est de la comunitat autònoma de 
La Rioja, una zona d’hiverns suaus, estius llargs i alts índexs 
d’humitat, característiques climatològiques que n’afavoreixen 
la producció.      

AGROQUALITAT
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INNOVA R+D+I

Tatoma amplia les 
instal·lacions a Monsó 
amb la vista posada en 
vehicles autònoms per a 
les granges 

16 I Núm. 42 · 2019

Tatoma, grup aragonès veterà 
en la fabricació de mescladors 
per a l’alimentació de rumiadors 
abans arrossegats per un tractor, 
autopropulsats o instal·lacions 
fixes, ampliarà la superfície fabril 
a la seu de Monsó (Osca) per 
continuar creixent amb la vista 
posada en vehicles autònoms per 
a les granges, vehicles híbrids i 
l’estalvi energètic.

Ramon Mallada, cap d’R+D+I 
de la companyia, avança per a 
AgroBank algunes de les línies 
de treball a Tatoma, una empresa 
que té 32 patents i actualment 
està instal·lant a COVAP, la 
Cooperativa Ganadera del Valle 
de los Pedroches de Còrdova, 
una planta estàtica de producció 
de barreges de 45 metres cúbics 
i una capacitat estimada d’entre 
100 i 120 tones d’aliment per 
hora.

“Seguint les tendències de la 
indústria 4.0 estem treballant 
en un vehicle que vagi sol per 
la granja, en principi pensat 
per netejar estables i amb el 
temps per repartir, que es 
podrà comunicar amb l’usuari 

per, per exemple, reclamar un 
producte que necessiti o cridar 
l’atenció  sobre una reparació 
o un ajustament que faci 
falta”, assenyala el responsable 
d’innovació.

“Busquem sistemes que no 
siguin invasius i que reprodueixin 
recorreguts que nosaltres 
programem. Hi ha màquines que 
ho fan en estables que no tenen 
capacitat de pujar pendents, 
nosaltres treballem en una 
màquina robusta”.

Una altra línia de la seva feina és 
l’estalvi d’energia i l’aprofitament 
de recursos amb les màquines 
que fabriquen. “Tenim sistemes 
que incrementen el preu de 
la màquina a priori, però que 
són amortitzables en dos anys, 
de manera que s’optimitza el 
consum de gasoil i temps en els 
tractors”, assegura Mallada, que 
treballa en la idea de màquines 
híbrides que facin servir motors 
dièsel com a generadors, però 
que després funcionin amb 
sistemes elèctrics de més 
eficiència.  

Amb muntatges a mida per als 
clients, Mallada assenyala que 

les instal·lacions de Tatoma 
“ajuden a baixar els costos de 
producció ramaders mitjançant 
una reducció de les minves i una 
millora en l’homogeneïtat de la 
ració alimentària, que té com a 
conseqüència, d’una banda, un 
rendiment econòmic més gran de 
la instal·lació i una estabilitat més 
gran en la producció de llet i en la 
salut dels animals”.

Unes de les “estrelles” de Tatoma 
són els autopropulsats, màquines 
que carreguen, barregen i 
distribueixen els aliments. Molt 
a prop de les instal·lacions a la 
Granja San José de Tamarit de 
Llitera, han instal·lat la més gran 
del món. “És una màquina feta 
a mida que barreja a 15 tones 
l’hora”, subratlla David Herbera, 
director financer del Grup.

GRUP EN EXPANSIÓ

El Grup Tatoma, fundat el 
1970 per Santiago Torres, José 
Luis Martí i Antonio Torres, 

El grup Tatoma va 
tancar el 2019 amb 
una facturació de
45 M€
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té tres empreses: Ingeniería y 
Montajes Monzón, dedicada a 
la maquinària agroramadera; 
Transformados Torres Martín, que 
fabrica contenidors per a logística, 
i Servimosa, dedicada a serveis 
industrials. Amb 200 treballadors, 
la facturació consolidada va arribar 
als 45 milions el 2019.      

Ingeniería y Montajes Monzón, 
amb 80 treballadors, factura 18 
milions i exporta més del 50 % de 
la seva producció.

Avui la companyia té 7.000 m2 
construïts al polígon industrial 
Las Paules i  7.000 més a La 
Armentera, els quals ampliarà amb 
l’ocupació de 1.500 m2 més.

La seva maquinària ramadera 
arriba a tot arreu, i per reduir els 
costos de transport, penalitzats 
pel volum que tenen, va apostar 
per implantar-se en altres països 
creant empreses de distribució i 
comercialització a Mèxic el 2008; 
als EUA el 2011, i a la Xina el 
2013.               

Un dels seus mercats principals és 
França, on té xarxa comercial, i per 
proximitat el transport es fa per 
camió.

“És un model de negoci que 
volem reproduir en altres països. 
Ens agradaria ser a l’Índia, 
Austràlia i, probablement, també 
en algun país de l’Est, com 
Polònia o Rússia. A curt termini 
no, però hi estem treballant”, 
assegura David Herbera.

Al llarg dels últims anys, 
l’empresa aragonesa ha 
rebut reconeixements per les 
aportacions que ha fet al món 
ramader.

L’últim, a la fira internacional 
ramadera de SPACE de Rennes 
(França), on es va premiar el 2018 
la seva incorporació de sistemes 
en màquines arrossegades 
que optimitzen la utilització 
de potència dels tractors, 
minimitzant els temps de càrrega, 
barreja i descàrrega i el consum 
de combustible.

· Plantes estàtiques 
d’alimentació: tots els 
equips es dissenyen a 
mida per complir amb les 
necessitats alimentàries 
de l’explotació 
agroramadera.

· Picadores de palla: 
poden ser de diversos 
models en funció de 
la classe i el nombre 
d’animals de 
l’explotació.

· Sistemes de 
repartiment: diversos 
vehicles per distribuir 
aliment o palla a 
l’explotació ramadera.

· Voltejadores de 
compost: per oxigenar 
la barreja de la ració 
i homogeneïtzar la 
fermentació.

· Ensitjadors de 
farratge.

A més de 
barrejadores per 
a alimentació 
de bestiar i 
rumiadors, Tatoma 
també fabrica 
la maquinària 
agroramadera 
següent 

Ramón Mallada.
Cap d’I+D+I de Tatoma.
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La Càtedra AgroBank Qualitat i Innovació en el sector 
agroalimentari de la Universitat de Lleida (UdL) ha 
decidit premiar un projecte que buscarà agents de 
control biològic per a la floridura en vinya ecològica 
en les terceres ajudes per a la transferència del 
coneixement al sector agroalimentari.   

La iniciativa, liderada per la professora del 
Departament de Genètica, Fisiologia i Microbiologia 

La Càtedra AgroBank premia un projecte sobre el biocontrol de 
floridura en vinya ecològica de la Universitat Complutense de Madrid

18 I Núm. 42 · 2019

AGROBANK AL DIA

AgroBank celebra a Sevilla el 25è aniversari de les 
Jornades de la PAC davant de més de 500 convidats
AgroBank va celebrar el 27 de novembre passat el 
vint-i-cinquè aniversari de les Jornades al voltant 
de la PAC, una trobada que s’ha consolidat com la 
cita anual de referència del sector agrari a Andalusia. 
L’Hipòdrom del Reial Club Pineda de Sevilla ha 
acollit un any més l’esdeveniment, que va aplegar 
mig miler d’empresaris del món agrari en aquesta 
edició especial.             

L’objectiu de la trobada va ser analitzar de la mà de  
Fernando Miranda, secretari general d’Agricultura 
en funcions, el futur del sector agroalimentari a 
Espanya pel que fa a la PAC. Per part de l’entitat 
hi van participar María Jesús Catalá, directora 
territorial de CaixaBank a Andalusia  Occidental; 
Víctor Allende, director executiu de Banca Privada 
de CaixaBank, i Carme Sabrí, directora d’AgroBank. 
Fernando Miranda va destacar l’oportunitat que 
representa la nova PAC, que entrarà en vigor a 
partir del 2022. Tot i que les negociacions en l’àmbit 

comunitari encara no han conclòs, Espanya ja ha 
començat a redactar el seu Pla Estratègic Nacional 
amb la participació de les organitzacions agràries i 
mediambientals i les comunitats autònomes. Les 
negociacions sobre el pressupost suposaran un 
desafiament enorme, sobretot com a conseqüència 
de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.

És en aquest context, va subratllar el secretari 
general del MAPA, que Espanya, juntament amb una 
vintena d’Estats membres, reclama el manteniment 
del pressupost de la PAC per al període 2021–2027.

“La nova PAC serà una oportunitat per transformar 
l’agricultura de producció d’aliments cap a 
mètodes i formes de produir més beneficiosos 
per al clima i el medi ambient i mantenir la rendi-
bilitat de les explotacions fent servir la innovació 
i fomentant la incorporació de joves i dones a 
l’activitat agrària i a l’emprenedoria en el medi rural”, 
va concloure Fernando Miranda.

En l’esdeveniment es va aprofitar per lliurar el Premi 
de la Càtedra AgroBank Qualitat i Innovació de la 
Universitat de Lleida (UdL), que en la tercera edició 
ha reconegut una iniciativa cordovesa sobre l’ús 
eficient de l’aigua a l’agricultura mitjançant les noves 
tecnologies.            

Fernando Miranda va lliurar el reconeixement a 
l’investigador Rafael González Perea, doctor per la 
Universitat de Còrdova (UCO), i creador de la tesi 
titulada Optimització de la gestió de xarxes de reg a 
pressió a diferents escales mitjançant intel·ligència 
artificial.

de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), 
Belén Patiño, rebrà un total de 15.000 euros per 
desenvolupar-ho. L’import ha augmentat enguany 
un 66 % respecte de convocatòries anteriors.

La Càtedra AgroBank ha rebut 12 propostes 
des de cinc comunitats autònomes per a 
aquesta convocatòria: Catalunya, Aragó, Madrid, 
Comunitat Valenciana i Andalusia.
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El Racó de la Innovació torna
al certamen Fruit Attraction
2019

IV Jornada de la Càtedra AgroBank sobre els reptes 
tecnològics al sector hortofructícola

Llançament 
del blog 
d’AgroBank

En l’última edició de 
la Fira Internacional 
del Sector de la Fruita 
i les Hortalisses, Fruit 
Attraction, AgroBank va 
renovar l’aposta pel Racó 
de la Innovació, on un 
important grup de clients 
van ser entrevistats per 
responsables territorials 
de l’entitat financera 
per conèixer de primera 
mà les innovacions 
que presentaven en el 
certament les empreses 
hortofructícoles i les 
seves expectatives de 
negoci. 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agronòmica de la Universitat Politècnica de 
Cartagena (UPCT), Múrcia, va acollir el 13 de 
novembre passat la IV Jornada de la Càtedra 
AgroBank, centrada en els “Reptes tecnològics 
en el conreu i la postcollita hortofructícola”. 
L’acte el va inaugurar Alejandro Díaz, rector 
de la UPCT; Carlos Seara, director de Negoci 
d’AgroBank; Antonio J. Ramos, director de la 
Càtedra AgroBank de la UdL, i Francisco Artés, 
coordinador doctorat en TAIDA.

La Jornada es va dividir en dues parts, cadascuna 
amb quatre xerrades impartides per ponents 
procedents de la UPCT, centres de recerca, 
l’Administració o empreses del sector. Durant 
la primera part es van tractar els nous reptes 
als quals s’enfronta el conreu hortofructícola 
en l’entorn mediterrani, amb xerrades sobre 
edició genòmica, millora genètica de fruiters, 
reg sostenible i implementació de solucions a 
la problemàtica dels nitrats.      

AgroBank va llançar fa poc un 
nou servei informatiu per internet 
al qual pot accedir qualsevol 
persona interessada en el sector 
agroalimentari: el blog 
d’AgroBank.

Recull per seccions notícies 
relacionades amb agricultura, 
ramaderia, pesca, indústria, R+D+I 
i sostenibilitat, a més d’informació 
sobre actualitat d’AgroBank i les 
seves jornades.  

https://agrobankcaixabank.com

La segona part es va centrar en les tècniques de futur 
en postcollita de fruita i hortalisses, focalitzada en les 
estratègies per prevenir pèrdues en postcollita, l’ús 
eficient de l’aigua en la indústria alimentària mitjançant 
la implementació de la petjada hídrica, el transport de 
productes peribles a llarga distància (cold treatment 
i tècniques d’atmosfera controlada) i els sensors i 
intel·ligència artificial aplicats al maneig del reg i el 
transports de productes hortofructícoles.

Les entrevistes es van gravar 
en vídeo i es poden visualitzar 
íntegres al blog d’AgroBank 
(https://agrobankcaixabank.com).

El blog d’AgroBank
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A AgroBank sabem el temps i l’esforç que 
dediques a diari a la teva explotació agrària.  
Per això, et facilitem la tramitació de la DUN i 
t’anticipem els ajuts quan et convingui. I ara, 
només per domiciliar-la, t’emportaràs aquesta 
motxilla-nevera. 

A més, per a aquesta i altres gestions financeres, 
tens a la teva disposició més de 1.000 oficines 
agràries i l’assessorament dels nostres 3.000 
gestors especialistes.

AgroBank, passió pel món agro 

www.CaixaBank.cat/agrobank

AgroBank
Promoció vàlida de l’1-2-2020 al 15-5-2020 o fins que se n’exhaureixin les existències (40.000 unitats). A efectes fiscals, aquesta 
promoció té la consideració de remuneració en espècie, no hi ha pagament en efectiu i està subjecta a ingrés a compte. Oferta 
per a domiciliacions d’expedients de la DUN amb un import estimat superior a 1.250 €. NRI: 3207-2020/09681

AMB TU 
DIA A DIA
PER TRAMITAR-TE I ANTICIPAR-TE LA DUN

DUN 2020

Descarrega-te-la ara a:
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