
Memòria d’Activitats 2021 de la Comissió d’Economia Agroalimentària 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
 

a) OBEALIMENTÀRIA 

 

 ObeAlimentària (Observatori de l’Economia Agroalimentària).- Aquest Observatori edita un blog mensual i 
participa a les xarxes socials divulgant informacions, documents i opinions sobre el sector. El blog 
ObeAlimentària ha editat fins ara 53 números. En el seu contingut hi destaca l’entrevista que en fa de portada 
i el Quadre de Comandament Agroalimentari que aporta els indicadors més destacats per entendre la 
dinàmica econòmica del sector i que ho destaquem a part. 
 
El blog ObeAlimentària ha rebut el 2021 una mitjana de 1064 visites mensuals 
 

 Entrevistes.- Al llarg de l’any s’han realitzat les següents: 

 Jaume Casadesús. Investigador de l’IRTA. El regadiu eficient, IrriDesk 

 Xavier Flotats – Catedràtic emèrit UdL. El repte de les dejeccions ramaderes 

 Fernando Rodriguez. Investigador de IRTA-CRESA. La lluita contra la PPA 

 Miquel Aran. Gerent Parc Científic Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Sòls agraris 

 Josep M. Vila d’Abadal. President de País Rural 

 M. Isabel Trillas. DG de Biocontrol 

 Ramon Estruch. Dr. en medicina. Parla sobre PREDIMED 

 Myriam Soteras. DG. Mercat Arrels 

 Toni Massanés. DG Fundació Alicia 
 

 Quadre de Comandament Agroalimentari.- Conté una breu descripció de les claus de conjuntura, indicadors 
clau de preus, seguiment dels mercats alimentaris de futurs, anàlisi i seguiment dels principals sectors, comerç 
internacional, consum, meteorologia i estat de les reserves d’aigua 
 

b) ORGANITZACIÓ DEL CICLE DE JORNADES “AIGUA, SÒLS I ALIMENTS” 

 

 Cicle de Jornades “Aigua Sòl i Aliments a Catalunya”.- Les comissions d'Economia Agroalimentària, Economia 
i Sostenibilitat i Economia Territorial i Urbana del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) han organitzat 
conjuntament amb la Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) un cicle online sobre l'aigua, el sòl i els 
aliments a Catalunya amb la col·laboració del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya, el comissariat de 
Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, l’ecosistema innovador del sector agroalimentari 
de les terres de Lleida Inno4Agro, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l'Oficina del 
Regant del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, el Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i l’Oficina de la Comissió Europea a Barcelona. 
 
Més de 1.200 persones han seguit en directe o han visualitzat al canal de Youtube del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya les 8 jornades d’un cicle de periodicitat mensual que es va iniciar el 14 d’abril i en què s’ha parlat 

de la transformació sostenible dels sistemes alimentaris, de l’aigua com a recurs escàs, d’aigua, aliments i 

regadiu, de les terres de secà i el seu futur, del sòl agrari i els serveis ecosistèmics que aporta, dels espais 

agraris i de l’agricultura periurbana i urbana. També del desenvolupament rural i el ruralisme, qüestió que va 

centrar la darrera jornada del cicle celebrada el dia 15 de desembre.  

A mode de síntesi, en les 8 jornades del cicle ‘Aigua, Sòl i Aliments a Catalunya’ s’ha comptat amb aportacions 

de caràcter pluridisciplinari. Hi han intervingut representants d’11 institucions: la FAO, la Comissió Europea, 



el Parlament Europeu, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 

Catalunya, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Confederació 

Hidrogràfica de l’Ebre, del Servei de Meteorologia de Catalunya,  d’Infraestructures.cat i de la Diputació de 

Barcelona.  

També de centres de recerca com l’IRTA, així com professors i investigadors de 5 universitats: Universitat 

Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili 

i la Universidad Politécnica de Madrid.  

A més hi han participat un total de 17 empreses: Torres, Mercabarna, Heura Foods, Cooperativa d’Ivars, Aigua 

Segarra Garrigues SA, Girona Fruits, Celler Raïmat, Grup Borges, Horticultura Cal Peretó, Juvé i Camps, Crisolar, 

Unió Cooperativa Alimentària, Granja San José, SAF Sampling, Irbis (Estudi Xavier Mayor et al SL), L’Olivera 

Cooperativa i Cal Calsot.  

Finalment també s’ha comptat amb la visió d’associacions de propietaris com l’Associació de Propietaris de 

Monts de l’Alta Garrotxa i de professiónals economistes i agrònoms, però també d’altres disciplines com el 

dret urbanístic i la geografia. 

S’han desenvolupat les següents jornades: 
 
Jornada 1 - ''Transformació sostenible dels sistemes alimentaris'' 
Jornada 2 - ''L'aigua, recurs escàs multidemanat'' 
Jornada 3 - ''Aigua, aliments i regadiu'' 
Jornada 4 - ''Les opcions futures de la terra de secà'' 
Jornada 5 - ''El sòl agrari, fertilitat, conservació i embornal de carboni'' 
Jornada 6 - ''Els espais agraris'' 
Jornada 7 - ''Agricultura periurbana i urbana'' 
Jornada 8 - ''El desenvolupament rural i el ruralisme'' 
 

c) ORGANITZACIÓ DE LES CONFERÈNCIES “QUÈ MENGEM?” 

 

 Cicle “Què mengem?”.- Conferències sobre aliments, producció, consum i valors dietètics, coordinades per 
Antoni García i moderades per Xavier Ticó 
23/02/2021 Núria 

Vilarrasa 
García 

Facultatiu especialista en 
Endocrinologia i Nutrició a 
l´Hospital Universitari de 
Bellvitge-IDIBELL 

Obesitat: 
estratègies i grans 
reptes en el seu 
tractament 

https://www.youtube.com/watch?v=zTheazfDDbc 
 

15/04/2021 Sandra 
Climent 
Queralt 

Economista i MBA en Comerç 
Internacional. Responsable 
Internacional a Crisolar. 
Coordinadora Tècnica de la 
Comissió. 

Fruits secs: per 
què hem 
d'incorporar-los a 
la nostra dieta? 

https://www.youtube.com/watch?v=l96c_25wBqw 
 

09/06/2021 Anna Bach 
i Faig 
 
 
Marta Ros 
Baró 

Farmacèutica, Msc i phD en 
Salut Pública Nutricional. 
Professora en l'Àrea de 
Nutrició de la UOC.  
Vocal Alimentació i Nutrició 
COFB. Dietista i Tecnòloga 
dels Aliments. Doctorant. 

Alimentació 
saludable i 
sostenible. Quin 
rol hi tenen els 
insectes? 

https://www.youtube.com/watch?v=gTSKhsxBY0A 
 

01/12/2021 Adriana 
Gàlvez 
Playà 
Fabiola 
Juárez 
Muriel 

Graduada en Biologia per la 
UAB. Investigadora de la 
Fundació Alícia. 
Enginyera en Indústria 
Alimentària per la UPC. 
Investigadora de la Fundació 
Alícia. 

L'índex Alícia. 
Com el nostre 
laboratori 
gastronòmic 
treballa perquè 
tothom mengi 
millor 

https://www.youtube.com/watch?v=usSuw7oJsdU 
 

     

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=427F1nMYyGw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OKJJ5SACqlE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=io8XXeEkh_M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LVX7QM5xbTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=RAYjMAyz9bI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DU9ECMEW7NI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iyxxusOk85s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MpDLOegsYOs&list=PLQ4ofVkVKOwiy1V8Tr40vAq5M5a9qQRLV&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zTheazfDDbc
https://www.youtube.com/watch?v=l96c_25wBqw
https://www.youtube.com/watch?v=gTSKhsxBY0A
https://www.youtube.com/watch?v=usSuw7oJsdU


Data “Què mengem?” Inscrits Visualització you tube 

23/02/2021 56 90 

15/04/2021 53 94 

9/06/2021 45 25 

11/12/2021 44 54 

 

d) ORGANITZACIÓ D’ALTRES JORNADES I DEBATS 

 Jornada “Catalunya, capital de l’alimentació catalana”.- Dins de l’entorn de “Barcelona Capital de 
l’Alimentació Sostenible” Activitat co-organitzada amb el Col·legi d’Agrònoms i la Comissió d’Economia i 
Sostenibilitat. S’hi ha inscrit 98 persones amb la participació dels següents ponents: 

 Oriol Estela Barnet, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 

 Francesc Reguant Fosas, president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi  

 Fernando Ortega Mediero, president de la Comissió d'Indústries Agroalimentàries del Col·legi 
d'Enginyers Agrònoms de Catalunya 

 Josep Presseguer Gené, CEO Fruits de Ponent 

 Albert Riera Sans, director de comunicació de la Cooperativa la Fageda 

 Jaume Alsina Calvet, president de Bon Àrea 

 Jordi Valls i Riera, director de Mercabarna 

 Míriam Soteras Perez, directora del Mercat Arrels 
Han moderat l’acte  Ana García i Mercè Raventós 

 

 Jornada dels Economistes. Sessió “Tendències de Sostenibilitat en l’Economia post-Covid “. Activitat co-
organitzada amb les comissions d’Economia i Sostenibilitat i Comissió d´Economia Internacional i UE 
 

e) ORGANITZACIÓ CURS DE FORMACIÓ 

 

 Organització, disseny i realització d’un Curs per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona sobre 
“Desenvolupament local en l’àmbit agroalimentari” amb el següent programa i professors: 
1.- Sessió introductòria 

1.1 –Estratègies base per a l’empresa agrària catalana (Francesc Reguant Fosas) 
2.- Producció i transformació 

2.2.- El metabolisme alimentari de la Barcelona Regió  (Anna Roca Torrent) 
2.3.- Eines per a impulsar sistemes alimentaris saludables i sostenibles (Sònia Callau Berenguer) 
2.4– Disseny, avaluació de projectes i el seu finançament (Sandra Climent Queralt) 

3.- Distribució, seguretat i qualitat 
3.-1 Els canals de distribució   (Jordi Rosell Foxa) 
3.2 Qualitat alimentària i alimentació sostenible (Antoni García Gabarra) 

4.- Tendències i innovació vers el futur 
4.1.- L’agroalimentació  del segle XXI. Tecnologia i sostenibilitat (Anna Pallí Güell) 
4.2.- Tendències de producció i de consum (Eduard Arruga Valeri) 
4.3.- Observatoris, fonts d’informació, experiències empresarials i accions que es poden impulsar des dels 
municipis (Xavier Ticó Camí) 
 

f) ALTRES ACTIVITATS  

 

 Participació en el Grup de Treball Economia i Biodiversitat. Grup coordinat pel Director del CADS Arnau 
Queralt amb una destacada participació d’equips vinculats a la defensa de la biodiversitat i, per part del 
Col.legi hi participen Ana Garcia, Albert Garcia de la Comissió d’Economia i Sostenibilitat i Eduard Arruga i 
Francesc Reguant de la Comisisó d’Economia Agroalimentària 

 Treballs preparatius d’un possible Estudi sobre la ruralitat juntament amb ‘Associació País Rural 



 

 Participació d’Eduard Arruga en el segon #UPCDiàlegs Agroalimentaris i la Càtedra UPC-Mercabarna per 
lluitar contra el Malbaratament Alimentari. Enllaç al vídeo de la jornada i al reportatge 
#ResAPerdre: https://agrotech.upc.edu/ca/noticies/malbaratament/resaperdre 
 

g) PARTICIPACIÓ EN LES PUBLICACIONS DEL COL.LEGI D’ECONOMISTES 

 

 Participació a la Revista Econòmica de Catalunya 

 Francesc Reguant. Estratègies de futur per a l’agroalimentació catalana 

 

 Participació a la Revista Tècnica del Col·legi 

 Sandra Climent. Com ha impactat la Covid en el mercat de fruit secs 

 Eduard Arruga. El malbaratament d’aliments a Catalunya 

 Montserrat Viladrich. Clima, biodiversitat i agricultura: un repte i una gran oportunitat 

 Oscar Alfranca. Creuers, pesca i qualitat del sòl marí. 

 Participació a Dossier Tècnic nº 111 Rural Cat. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
Sistemes agroalimentaris sostenibles. Article: “Agroalimentació sostenible. Opcions des de  la realitat 
catalana” (pags 24 a 29). Francesc Reguant 
 

h) MITJANS DE COMUNICACIÓ 

 

 Intervenció en mitjans de comunicacions que han demanat la opinió tècnica del Col.legi i que ha atès un 
representant de la Comissió d’Economia Agroalimentària.  

 TV3 Programa Els matins – Tema: els preus dels aliments pels núvols (14 de maig de 2021) El 
preu dels aliments, pels núvols - Els Matins - YouTube; 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi27v2BjfP0
AhUHohQKHSKSBWUQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Ftv3%2Falacarta
%2Fels-matins%2Fel-preu-dels-aliments-pels-
nuvols%2Fvideo%2F6102193%2F&usg=AOvVaw2xszx51WlMJeB9DD2UVsQ_ 

 La vanguardia, 10 de maig de 2021 – “El comerç de les primeres matèries. Els preus dels aliments 
es disparen a causa d’una gran especulació” 

 Xarxa de Televisions Locals – Programa Fet a mida 17 de maig de 2021. L’augment de preus dels 
aliments - Alacarta.cat - Capítol 30 

 Público. Reforma de la PAC Catalunya, Los agricultores catalanes temen que la reforma de la PAC 
provoque que se reduzca la producción y sus rentas. 11/07/2021 
 

i) ASPECTES ORGANITZATIUS I INSTITUCIONALS.- 

 

 A rel de l’aplicació del Reglament de les Comissions del Col·legi (19 de maig de 2021) es va nomenar a Sandra 
Climent com a Secretària Tècnica de la Comissió  
 

 Conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms 
 

 Patrocini de col·laboració amb Grup Borges 
 

 Patrocini de col·laboració amb CAJAMAR. 
 

https://agrotech.upc.edu/ca/noticies/malbaratament/resaperdre
https://www.youtube.com/watch?v=A9MSXJKv9Lw
https://www.youtube.com/watch?v=A9MSXJKv9Lw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi27v2BjfP0AhUHohQKHSKSBWUQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Ftv3%2Falacarta%2Fels-matins%2Fel-preu-dels-aliments-pels-nuvols%2Fvideo%2F6102193%2F&usg=AOvVaw2xszx51WlMJeB9DD2UVsQ_
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi27v2BjfP0AhUHohQKHSKSBWUQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Ftv3%2Falacarta%2Fels-matins%2Fel-preu-dels-aliments-pels-nuvols%2Fvideo%2F6102193%2F&usg=AOvVaw2xszx51WlMJeB9DD2UVsQ_
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi27v2BjfP0AhUHohQKHSKSBWUQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Ftv3%2Falacarta%2Fels-matins%2Fel-preu-dels-aliments-pels-nuvols%2Fvideo%2F6102193%2F&usg=AOvVaw2xszx51WlMJeB9DD2UVsQ_
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi27v2BjfP0AhUHohQKHSKSBWUQwqsBegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ccma.cat%2Ftv3%2Falacarta%2Fels-matins%2Fel-preu-dels-aliments-pels-nuvols%2Fvideo%2F6102193%2F&usg=AOvVaw2xszx51WlMJeB9DD2UVsQ_
https://lleidatv.alacarta.cat/fetamida/capitol/fet_a_mida_17052021

