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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

Barcelona, capital de l’alimentació
a setmana passada, la
fira Alimentaria de Barcelona va convocar més
de 4.000 empreses del
sector de l’alimentació, els vins
i les begudes, i es va refermar
com a aparador de referència
dels professionals d’aquesta
indústria.
Val a destacar que, a més de
les firmes expositores, Alimentaria celebra el Congrés de
la Dieta Mediterrània, el Fòrum Internacional de l’Alimentació i taules de trobada
comercial amb països de l’Est i
de l’Amèrica Llatina. Tampoc
no cal oblidar l’apartat dedicat
a la innovació de productes i a
la restauració. Que l’alimentació és quelcom més que menjar no és nou. Aspectes com la
seguretat, la salut, el medi
ambient, la cuina i la gastronomia, així com l’adaptació a
les necessitats de presentació
que tenen els consumidors són
presents en la comercialització
de productes alimentaris com
un valor afegit que diferencia
l’oferta. En aquest sentit, els
horaris de treball, les famílies
més reduïdes, o fins i tot les
unipersonals, fan que calgui
oferir productes de quarta i
cinquena gamma, és a dir,
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productes que ja incorporen
part del temps d’elaboració, i
presentacions amb racions
més petites, ajustades a les
unitats familiars.
Per poder oferir respostes a
les necessitats del consumidor,
la indústria alimentària inverteix de manera important en
recerca, desenvolupament i
innovació, la qual cosa es tradueix en una producció d’un
alt valor afegit. Concretament,
un 21% de la producció alimentària a Espanya –segons
Eurostat– es comercialitza
amb alguna transformació.
A més, tenint en compte que
la primera matèria de la indústria alimentària la proporciona l’agricultura, la ramaderia i, en menor mesura, la
pesca, es pot afirmar que la
bona marxa de la indústria
alimentària significa també
una projecció de futur del sector agrari a Catalunya, un sector, cal recordar-ho, responsable de produir els aliments que
calen per nodrir la població. A
Catalunya la potència del sector agroalimentari, el primer
sector industrial de Catalunya,

es fa palesa en els més de
14.000 milions d’euros en
vendes que generen les més de
5.000 indústries agroalimentàries registrades al nostre país i
una població ocupada de més
de 75.000 persones. Cal destacar també que el sector agroalimentari contribueix en un
4,4% al total del PIB català, un
1,2% que prové del sector primari i un 3,2% de la indústria.
Fins i tot el comissari europeu d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Pesca, Franz
Fischler, va destacar durant la
inauguració de la fira Alimentaria que la qualitat del sector
agroalimentari, referint-se al
conjunt de l’Estat espanyol, és
de gran nivell.
A més de la qualitat, la potència i la professionalitat del
sector agroalimentari de Catalunya, val a destacar que està
format principalment per empreses familiars i cooperatives,
algunes de grans dimensions,
tot i que proliferen els establiments mitjans i petits. Al capdavant d’aquestes organitzacions hi ha empresaris locals
que garanteixen una indústria
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competitiva sense gaires riscos
de deslocalització, tota vegada
que els centres de decisió estan
arrelats a les comarques catalanes. Alhora, és una indústria
que està arrelada, en termes
generals, a prop dels centres
de producció de matèria primera, amb la qual cosa contribueix al desenvolupament
de les zones rurals de Catalunya en generar llocs de treball
directament i també una xarxa
de subsectors econòmics que
donen servei a la indústria
agroalimentària.
La professionalitat dels gestors d’aquest sector, les importants inversions en recerca, desenvolupament i innovació, la productivitat i la
competitivat, així com la gran
projecció exterior, conformen
a Catalunya una indústria sòlida, eficient i competitiva que
garanteix l’estabilitat de les
inversions i l’ocupació laboral, ja que, tornem a insistir,
els centres de decisió d’aquesta potent indústria catalana
són, justament, a Catalunya i,
per tant, les decisions empresaridel sector agroalimentari
van encaminades cap a l’expansió exterior i no pas cap a
la deslocalització.

Gas Natural i
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del consum de
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La companyia Gas Natural ha
proposat al govern que el 2011
un 34% de l’energia elèctrica
s’obtingui per processos de cicle combinat i cogeneració, en
lloc del 10% que es va registrar
el 2000, per aconseguir que
Espanya pugui complir el
Protocol de Kyoto, el pacte internacional que obliga tots els
països a reduir les emissions
de CO2.
L’augment d’aquest tipus
d’energia, menys contaminant, es faria en detriment del
carbó, que passaria progressivament de l’actual 35% a només un 15% el 2011.
En el mateix sentit, Endesa
ha comunicat que pretén assolir el 2008 una quota total
com a subministrador en el
mercat del gas d’aproximadament un 20%. L’elèctrica confia a mantenir la seva actual
quota del 5% en el mercat regulat a tarifa i incrementar-la
en el mercat liberalitzat fins a
un 15%. Això, amb la suma de
les vendes de les centrals de
cicle combinat elevaria la
quota final a l’esmentat 20%.
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