Catalunya es prepara per exportar la seva vedella a la Xina
El Pla Xina, impulsat pel Departament d'Agricultura, a través de Prodeca, ha
permès la signatura d'acords de cooperació, promoció i comercialització de
productes agroalimentaris
La carn de boví té els dies comptats per poder ser
exportada a la Xina. Quant se signi el protocol
definitiu entre el Ministeri d’Agricultura i el gegant
asiàtic, les empreses catalanes tindran una part del
camí fet perquè des del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de
Prodeca, ja s’estan duent a terme negociacions i
contactes perquè aquestes empreses puguin ser de
les primeres a obrir mercat.
Precisament per tractar el tema de l’exportació de la carn de boví, avui la consellera
Meritxell Serret, acompanyada del director gerent de Prodeca, Ramón Sentmartí, ha
mantingut una trobada de treball amb la delegació de l’Associació xinesa de mercats
majoristes d’agroalimentació CAWA (The China National Agricultura Wholesale Market
Association).
Durant la trobada, s’ha manifestat la voluntat de mantenir la col.laboració comercial
posant èmfasi en el sector de la vedella però també en el dels cítrics, la fruita d’ós i el
porcí (ja exportables).
Serret ha ressaltat que la internacionalització dels productes alimentaris catalans en
aquells mercats més estratègics per als sectors exportadors és un dels pilars bàsics
del Departament que encapçala.
Per exemple, fruit d’aquesta política i de l’impuls del Pla
Xina, s’ha contribuït a la signatura del protocol que
autoritza l’exportació de préssec i pruna en aquest país
asiàtic, i que obrirà les vies perquè 19 empreses
catalanes inscrites al registre d’exportacions puguin
enllestir els contactes comercials.
En altres sectors, gràcies a aquest treball previ realitzat
des del 2013 a través del Pla Xina, ja s’està exportant
amb bons resultats, com és el cas, per exemple del porcí i els cítrics.
Pla Xina: foment de la internacionalització dels productes agroalimentaris
El Pla Xina impulsat pel Departament d’Agricultura, a través de Prodeca, ha permès la
signatura d’acords de cooperació i assistència mútua en la promoció i comercialització
de productes agroalimentaris, amb l’empresa estatal xinesa Haibo, dedicada a sectors
com la distribució de productes d’alimentació, i que pertany al grup Bright Food, líder
del sector de l’alimentació a Xina, així com amb CAWA.
A més, s’han rebut visites de diferents delegacions xineses formades per
representants institucionals del Departament d’Agricultura de diferents províncies de la
Xina, i d’associacions, per conèixer de prop el sector agroalimentari català i els
programes de recerca i desenvolupament de Catalunya.

