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El Departament d’Agricultura i Fira de Barcelona acorden
incorporar el sector de la fruita a Alimentaria
Barcelona acull el II Fruit Business Forum
El certamen té lloc els dies 25 i 26 d’abril en el marc de la fira Alimentaria
En les entrevistes B2B prendran part productors exportadors de fruita de
Catalunya, i 66 compradors de països tercers
Taula Rodona "La lletra petita del TTIP - Riscos i oportunitats per al sector
agroalimentari"
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que va crear el segell
Fruit Business Forum a través de Prodeca, ha acordat amb Fira de Barcelona la
incorporació d’aquest esdeveniment al saló Alimentaria.
Fruit Business Forum és una ronda de negocis entre productors exportadors de fruita
de Catalunya i compradors de mercats tercers. En aquesta edició, Fruit Business
Forum tindrà lloc els propers dies 25 i 26 d’abril, al Centre de Convencions CC4 de
Fira de Barcelona, en el marc del Saló Alimentaria de Barcelona. D’aquesta manera,
Alimentaria recupera un apartat dedicat a les fruites i hortalisses, i el Departament
d’Agricultura dóna suport, a través de Prodeca, al sector de la fruita en la tasca
d’obertura de nous canals de comercialització en mercats tercers.
Fruit Business Fòrum es planteja com una plataforma de negocis per a l'impuls de les
exportacions d'un dels sectors més dinàmics de l'economia agroalimentària catalana.
Per això, el desplegament d'esforços ha portat a la confirmació de la participació de
fins a 66 empreses compradores amb la participació de productors exportadors de
fruita de Catalunya i d'importadors i distribuïdors de diferents mercats mundials. En les
entrevistes B2B prenen part 66 compradors de Xina, Índia, Armènia, Ucraïna,
República de Geòrgia, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Oman, Algèria, Mauritània,
Sudàfrica, Estats Units, Brasil, Colòmbia i Nicaragua. Pel que fa a les empreses
catalanes, constitueixen, en conjunt, un percentatge elevat del teixit productiu amb
capacitat de posicionar els seus productes en mercats tercers.
Durant aquestes trobades, els compradors coneixen i valoren les produccions
d’empreses i cooperatives catalanes, i es poden iniciar contactes que van més enllà
dels intercanvis comercials. En aquest sentit, cal destacar la tasca que ha portat a
terme Prodeca juntament amb el sector de la fruita per a impulsar l’acord amb les
autoritats xineses per a l’homologació de préssec i pruna en aquell mercat, que ha
estat ratificat recentment, i que permetrà ampliar l’espectre comercial per a les nostres
produccions.
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Empreses catalanes participants:


















Actel Grup | Lleida
Baix Mon | Bítem (Baix Ebre)
Baró e Hijos | Albatàrrec (Segrià)
Cítrics Terres de l’Ebre – Delta Fruits | Campredó (Baix Ebre)
Cooperativa d’Alcanar | Alcanar (Montsià)
Dasben | Lleida
Fresh Gold Quality | Aitona (Segrià)
Fruits de Ponent | Alcarràs (Segrià)
Fruits Sant Miquel | Soses (Segrià)
Frutas y Verduras Agrupadas | Amposta (Montsià)
Giropoma Costa Brava | Ullà (Baix Empordà)
GrupoCatalà | La Portella (Segrià)
Intergolmes | Golmes (Pla d’Urgell)
Margalef | Lleida
Stadium Innovation | Castelldefels (Baix Llobregat)
Unfesa | Lleida
Viyefruit | Alcarràs (Segrià)

Taula Rodona "La lletra petita del TTIP - Riscos i oportunitats per al sector
agroalimentari".
25 d’abril – Centre de Convencions CC5 – Sala 5.1 de Fira de Barcelona
L'Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió (TTPI) entre la Unió Europea i els
Estats Units, més enllà de l'establiment de les bases per al lliure comerç entre les dues
regions mundials, té implicacions en el comerç agroalimentari que han de conèixer i
debatre les empreses exportadores, principalment, i també aquelles que, tot i que no
exporten, puguin veure modificades les condicions de producció o transformació.
Per això, en el marc del Fruit Business Forum i el Saló Alimentaria, el Departament
d'Agricultura, a través de Prodeca, organitza, el proper 25 d’abril, una taula rodona
amb experts que posaran sobre la taula els aspectes més rellevants pel que fa a les
possibles implicacions per a les empreses agroalimentàries catalanes, en un format
que permetrà als assistents participar del debat i aprofundir en aspectes del Tractat
que tindran implicacions en la seva activitat empresarial o professional.
Catalunya és un país eminentment orientat a l'exterior, de manera que la Generalitat
de Catalunya entén que ha de donar suport en tot el que el teixit empresarial requereixi
per a mantenir i incrementar la presència internacional d'empreses, sigui a través
d'exportacions o d'alguna modalitat d'inversió. En aquest context s’emmarca aquest
debat, que compta també amb el suport de fira Alimentària de Barcelona.
Programa TTIP: La lletra petita del TTIP - Riscos i oportunitats per al sector
agroalimentari. 25 d’abril, Centre de Convencions d’Alimentaria
10:15h Inauguració a càrrec de la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret
10:30h -13:30h Taula rodona: LA LLETRA PETITA DEL TTIP: Riscos i oportunitats per
al sector agroalimentari
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Moderador: Tomás García Azcárate, expert en Política Agrària Comunitària
Ponents:






Nelli Hajdu, consellera de Comercialització i Comunicació de Freshfel
(European Fresh Produce Association)
Manel Simon, director general d'Afrucat (Associació Empresarial de Fruita de
Catalunya)
Josep M. Terricabras, diputat al Parlament Europeu
Antoni Díaz, director general d'Alimentació, Indústries i Qualitat
Agroalimentària. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Generalitat de Catalunya
Rachel Bickford, Agregada agrícola de l'Ambaixada dels Estats Units a
Espanya

