
 
 

 
Nota de premsa 

 

El futur del sector de l’alimentació a Catalunya 
passa per una major integració dels productors 

 
En una taula rodona al Col·legi d’Economistes de Catalunya, diversos experts 
han destacat la presència d’oligopolis en el sector de l’alimentació, la volatilitat 
en els preus i l’asimetria en la cadena de valor agrària, mentre que han coincidit 
a apostar per la integració dels productors com a principal estratègia de futur.  
 

Barcelona, 25 de Gener de 2018.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC) a Barcelona ha acollit aquesta tarda la taula rodona “L’alimentació en un món 
d’oligopolis: estratègies de futur”. El degà del CEC Joan B. Casas, el coordinador 
d’Agrofòrum Ramon Lletjós i el director de Negoci Agroalimentari de Cajamar Caja 
Rural Roberto García Torrente han donat la benvinguda a la trobada.  
 
La primera part de l’acte, moderada per la professora titular de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i doctora enginyera agrònoma Mª José Milán, ha començat amb la 
intervenció de la investigadora en l'àmbit de l'economia social i consultora externa en 
l'àrea de protecció social de la Comissió Europea Júlia Montserrat, la qual ha abordat 
la desigualtat, l’impacte de la crisi i les perspectives de futur en aquest sentit. 
Montserrat ha recordat que “només 62 persones acumulen la mateixa riquesa que la 
meitat més pobre de la població mundial” i ha assegurat que “Espanya és campiona en  
desigualtat, on el 10% més ric concentra el 53,5% de la riquesa”. Segons la consultora 
externa de la Comissió Europea, “la crisi ha donat lloc a un espectacular increment de 
la desigualtat, amb especial incidència en la població de fins a 65 anys”. A més, 
Montserrat ha afirmat que “la recuperació econòmica no és sinònim de reducció de la 
desigualtat, ja que no es redueix la taxa de pobresa en les persones en edat laboral”. 
D’altra banda, ha apuntat que “l’atur disminueix a costa de la precarietat laboral amb 
un alt percentatge de temporalitat i uns salaris en descens”. 
 
Seguidament, el vicepresident de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi 
d'Economistes de Catalunya Francesc Reguant ha parlat de les dues agricultures 
existents davant de la concentració empresarial subratllant que “la desregulació 
generada pel liberalisme ha portat a una major desigualtat i a un control oligopolístic 
de l’economia i dels recursos bàsics”. Davant d’aquesta realitat, Reguant ha defensat 
que “cal implicar-se en l’aposta competitiva posant límits a la desigualtat i a l’abús amb 
més transparència, control democràtic, regulació dels mercats de futurs i d’abús de la 
posició dominant, així com amb la contractació obligatòria a mig i llarg termini”. 
Reguant també ha apostat per “més coneixement i exportació, major integració de 
l’estructura de la cadena alimentària, millor control dels recursos bàsics, més qualitat i 
un major impuls de la sostenibilitat”. En relació a les dues agricultures existents a 
Catalunya, Reguant ha assenyalat que “tant la potencialment competitiva com 
l’agricultura en dificultat han d’apostar per la sostenibilitat”.  
 
A continuació, el director general de Fruits de Ponent Grup Cooperatiu Josep 
Presseguer ha centrat la seva ponència en les estratègies per a una relació entre 
iguals en la cadena de valor agrària, on ha assegurat que “existeix una gran asimetria”. 
En aquest sentit ha destacat que hi ha “6 companyies que controlen la venda de 
llavors a escala mundial i el 76% de les vendes globals d’agroquímics, així com 4 
empreses que acaparen el comerç mundial de cereals”. A més, ha recordat que “hi ha 
actors en la cadena agrària que no generen valor com ara els intermediaris en la 



distribució de productes” i ha criticat “el poder d’oligopolis que acaben tenint capacitat 
legislativa i reguladora”. Presseguer també ha subratllat “l’enorme volatilitat dels preus 
en el sector agrari que genera a la vegada especulació”. El director general de Fruits 
de Ponent Grup Cooperatiu ha conclòs que “és imprescindible més transparència i 
més voluntat dels productors per entendre’s i arribar a acords”. 
 
Per la seva banda, el director de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
Jordi Vives s’ha qüestionat sobre si les cooperatives són una bona eina. En primer 
lloc ha explicat que “hi ha una tendència de concentració de les cooperatives tant a 
nivell espanyol com català que ha fet que el nombre total hagi disminuït”. També ha 
afegit que “hi ha una clara tendència d’increment de vendes i facturació en el 
cooperativisme espanyol i català” i ha comentat que “actualment a Catalunya hi ha un 
total de 214 cooperatives amb una facturació mitjana de 7,5 milions d’euros anuals, 
4.400 ocupats i 32.000 socis productors”. A més ha apuntat que les cooperatives 
catalanes i les del conjunt del Mediterrani destaquen per la seva “multisectorialitat, 
multifuncionalitat i heterogeneïtat”. Vives també ha afirmat que “a les cooperatives la 
massa social està envellida amb només un 14,4% dels socis menors de 45 anys, que 
el 47% dels socis són productors o que el 10% dels socis aglutinen el 75% de la 
producció”. A més ha comentat que “el 57% de les cooperatives catalanes són 
microempreses i que la seva facturació mitjana i preu de comercialització són 
superiors al conjunt del sector”. Vives ha acabat la seva ponència opinant que “una 
bona forma de créixer en la cooperativa és la integració estratègica via fusió, aliances 
o intercooperació comercial, amb una visió a llarg termini”.  
  
La darrera intervenció de la jornada ha anat a càrrec del senior scientist a l’Institut 
d’Economia, Geografia i Demografia (IEGD) del CSIC Tomás García Azcárate, el qual 
ha comparat el sector agroalimentari als Estats Units i a Europa. García Azcárate ha 
explicat que “les grans magnituds socioeconòmiques són molt similars en ambdós 
costats de l’Atlàntic”, mentre que “el grau de confiança de la opinió pública en les 
seves autoritats sanitàries és molt superior als Estats Units, l’ansietat del consumidor 
europeu és molt més gran, el poder comunicador de les ONG davant dels grans 
distribuïdors és més fort a Europa o el principi de precaució davant de les evidències 
científiques és més present a Europa”. El senior scientist de l’IEGD-CSIC també ha 
apuntat que “a Europa s’està donant un augment de l’excedent comercial 
agroalimentari malgrat tenir un costos laborals més elevats gràcies a la segmentació 
estratègica dels mercats, uns estàndards elevats de qualitat, el prestigi dels productes 
europeus i la seguretat dels seus aliments”. 
  
Finalment, la catedràtica de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Universitat de 
Lleida Montserrat Viladrich ha moderat el debat amb els assistents, mentre que la 
rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona Margarida Arboix ha clausurat 
l’acte. 
  
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 
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