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ESPRES de situar la complexa estructura
d'empreses de produccio i serveis a traves
de la qual el consumidor satisfy lee seves
necessitate alimentyries, I'autor fa una
amplia anylisi de quina es la situated a Ca-
talunya, amb una gran proliferated de Ja-
des de deferents fonts.

1. EL MON DEL PRODUCTE
ALIMENTARI

Alimentar-se es Tunica activitat humana
absolutament imprescindible en qualsevol cir-
cumstancia. Aquest fet es fruit d'una necessi-
tat biologica individual i permanent, i aques-
ta situacio marca d'una manera especifica tot
el seu entorn economic i social. Cal recordar
que el pas de la busqueda diaria de ('aliment
de ('home primitiu al cultiu i la ramaderia i a
lee primeres formes de conservacio varen per-
metre que ('home pogues disposar de temps
Iliure i avan^ar en el seu desenvolupament.
Per tant, I'activitat social (i economica) entorn
de ('aliment es pot considerar de lee primeres
en la historia de la humanitat.

Avui aquest entorn s'ha tornat complex i a
causa d'aquesta complexitat moltes vegades
el veiem fragmentat i en tenim una visio par-
tial. Si el volem veure des d'un punt de vista
global, cal estudiar tota I'adivitat a patter del
punt fonamental que es el fet de cobrir la ne-
cessitat biologica de I'individu i globalment la
de la comunitat, es a der, en termes de mercat
fixar-nos en el consumidor, que es el que do-
na Iloc a tota la cadena productiva i al flux de
lee mercaderies (producte).

Els canvis socials continuats al Ilarg de la
historia, -entre els quals podem considerar,
tom a basics, la necesitat etica (i politica)
d'aliments per tots la poblacio en quantitat
i qualitat, el continu augment de la poblacio
urbana (Quadre 1), la disminucio continua-
da del temps disponible per preparar els ali-
ments a la Ilar- han conformat una estruc-

1950 1960 1970 1 1980 1990 I 2000 1 2010 I 2020

Regions desenvolupades
447, 3 571,4 697, 9 798,2 877, 2 949, 9 1011,4 1063,4
53,8 60, 5 66,6 70,2 72,5 74,4 76,0 77,2

Regions en proces de 286,9 460,1 673,2 965,9 1357,1 1902, 7 2611,5 3424, 8
desenvolupament 17,0 22,2 25,4 29,2 33,6 39,3 46,2 53,1

Total mundial 734,2 1031,5 1371,1 1764,1 2234,3 2852,6 3622,9 4488, 2
29,2 34,2 37,1 39,6 42, 6 46,6 51,8 54,7
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tura complexa d'empreses de produccio i
serveis a traves de la qual el consumidor sa-
tisfy les seves necessitats alimentaries.

En el Quadre 2 s'intenta explicar com
avui el consumidor rep el seu aliment.

Hi ha tres grans grups que es poden defi-
nir totalment com empreses agroalimenta-
ries:

- La produccio (agraria/ramadera/pesque-
ra) i la primera transformacio.

- La industria de segona transformacio.
- Les industries de restauracio i catering so-

cial.
L'activitat productora de les dues prime-

res la rep el consumidor a traves de la distri-
bucio en les seves multiples formes. Les ter-
ceres son de servei directe.

Pero entorn d'aquesta activitat primaria,
hi ha un conjunt d'activitats economiques
productives que definim en tres grans grups:

- Productes complementaris.
- Envasos i embalatges.
- Equips industrials.

que, si be les empreses productores no han
de ser forcosament alimentaries I'especifici-
tat del sector, les seves regulacions legals es-
pecifiques sobre ingredients, aditius, aro-
mes, material d'envas i disseny higienic, fa
que aquesta activitat estigui totalment Iliga-
da a les situacions de consum i especifica-
cions legals del producte alimentari. El ma-
teix es pot dir de la distribucio.

Aquesta xarxa d'activitat empresarial que
fa arribar ('aliment al consumidor esta situa-

da en un entorn global que tambe cal consi-
derar.

En el Quadre 3 es descriu simplificada-
ment aquest entorn. Es el que correspon a
qualsevol activitat economica humana pero
sobre la qual incideix d'una forma especifica
la condicio de necessitat biologica.

La necessitat biologica obliga les adminis-
tracions a definir una politica agroalimentaria
per assegurar el subministrament en els dife-
rents principis nutricionals (proteines, greixos,
glucids, fibra, vitamines, etc.). Aixo vol dir in-
fluencia politica sobre preus, prioritat d'activi-
tats i programes de recerca i innovacio.

Una consequencia d'aquesta accio suma-
da a la preocupacio de l'estat del benestar
dona Iloc a un altre factor global a tenir en
compte: la legislacio tecnica alimentaria,
tant internacionalment (CODEX) com de la
UE, com de la resta de nacions. Tot aixo por-
ta un complex sistema legislatiu i de control.

Si be quan hi ha la necessitat biologica cal
un assegurament basic global i en aquest as-
pecte es pot afirmar que el consum alimenta-
ri es permanent, la mateixa exigencia biolo-
gica li fixa un maxim. El consum energetic
alimentari no pot passar de certs limits sense
que esdevingui una alteracio patologica. Per
tant, a diferencia de les altres activitats
economiques, malgrat que to un minim asse-
gurat, tambe to un maxim global que no es
pot superar independent del poder adquisi-
tiu. Per tant, arribada aquesta situacio, els
subministradors del consum alimentari es dis-
puten una quantitat limitada d'energia/per-
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sona. En la situacio de saturacio es dona una
preocupacio social per la relacio aliment/sa-
lut, i la industria alimentaria es troba amb
una demanda especifica que Ii exigeix dels
productes, a mes de valor nutricional, quali-

tat sensorial i seguretat, -la presencia de
factors funcionals en I'aspecte de la salut-, i
aixo vol dir no sols potenciar la imatge de
marca, sing tambe desenvolupar mes compe-
titivitat tecnologica i innovacio a fi de satis-
fer els desitjos de cada consumidor.

Finalment, el quart entorn es el mes gene-
ral de tota activitat economica. Ens referim al
comers internacional. Si be aquesta activitat
sembla la mes inespecifica tambe presenta
certes peculiaritats. En primer Iloc, el naixe-
mente del comers internacional d'aliments
ha anat Iligat a les noves tecnologies de con-
servacio i transport i d'aixo fa escassament
cinquanta anys. Per altra banda, la tedrica Ili-
bertat de comers signada a Marraqueix el 15
abril (Organitzacio Mundial de Comers) to en
el mon alimentari el protocol SPS sobre els
controls de seguretat sanitaria agroalimenta-
ria. Encara que es basen en criteris cientifics,
mes d'una vegada son utilitzats com a barre-
res tecniques per al comers internacional.

Legislacio
Alimentaria

Politica agro-
alimentaria -^
• Produccio
primaria/preus

• Formacio

• Recerca
Tecnologia

Innovacio

Imatge

Demanda
(entorn cultural

i economic)

Dins d'aquest entorn descrit en el Quadre
3 es mouen organitzacions internationals
que intenten conciliar positions contraries i
desenvolupar estrategies de futur. Se citen
com a mes emblematiques i properes:

• En /'area de produccio i economia, FAO

(Food and Agricultural Organization - Na-

tions Unides (UE) PAC (cal remarcar que la

produccio agroalimentaria es Tunica activi-
tat economica amb un organisme especific

a les NU).
• En I'area de la legislacio i la salut, Co-
mite mixt FAO/OMS (CODEX) Comite Cien-
tific per als Aliments (UE).

• En ciencia i tecnologia (+ nutricio), IU-
FOST (International Union of Food Science

and Technology), EFFOST (European Fede-
ration of Food Science & Technology).

• En 1'organitzaci6 empresarial, CIAA
(Confederation des Industries Agro-ali-
mentaires de la CEE).

• En les tecniques de gestio especifica,

IAMA (International Agri-business Mana-

gement Association), AIEA (Association In-

ternationale d'Economie Alimentaire et

Agro-Industrielle).

2. SITUACIO A CATALUNYA

S'intenta fer una aproximacio a la reali-

tat catalana de I'entorn genericament des-

crit. No de totes les fases del sistema s'ha

trobat el mateix grau d'nformacio. Hi ha di-

verses mancances que creiem que s'haurien

de corregir en benefici d'un coneixement

millor de la situacio. En els sectors no especi-

ficament agroalimentaris moltes vegades no

es disposa de Jades fiables del percentatge

que s'hi dedica, per altra banda, en molts ca-

sos no hi ha Jades del balanc, input/output

respecte a la resta de I'estat i de ('estranger, i

finalment, les estadistiques presenten certes

confusions conceptuals com la inclusio del

tabac junt amb els aliments, I'explotacio fo-

restal amb I'agricultura o mantenir el con-

cepte NORESTE (Catalunya, Arago, Balears)

en les dades estadistiques del MAPA (Minis-

terio de Agricultura, Pesca y Alimentation).

La creixent creacio d'associacions catalanes

especifiques en facilitara un coneixement

mes exacte en el futur.

Produccio primaria

La incorporacio a la UE ha fet entrar la

nostra produccio en un nou entorn: la politi-

ca agricola comuna (PAC), i -per tant un

mercat unit- i, afegida a aquesta la inter-

nacionalitzacio derivada dels acords del

GATT (Organitzacio Mundial de Comers).
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A causa del fet que I'estructura catalana

es clarament orientada a la industria i als
serveis el pes relatiu de la produccio agrico-
la, ramadera i pesquera es petit (al voltant
del 1,9 % del PIB catala) de totes maneres en
valor absolut no es despreciable. Dins Pen-
torn de les noves situacions la produccio fi-
nal agraria de Catalunya va arribar a 455 Mi-
Ilards de Pta. el 1994.

A mes a mes, cal dir que I'estructura pro-
ductiva del nostre sector primari es ben dife-
rent de la de la resta de I'estat i s'assembla
mes a la de la major part d'estats membres

de la Comunitat: un 59,7 % de la PFA (pro-
duccio final agraria) correspon a produc-
cions ramaderes, mentre que tan sols un
37,1 % les agricoles i un 3,2 % a altres.
Aquesta ramaderia es concentra unicament
en el 28,3 % de les explotacions. Les princi-

pals produccions dins la PFA global catalana
(1995) son, per ordre d'importancia, el por-
qui (26,9 %), la fruita fresca (11,4 %), el va-
qui de carp (11,3 %), I'aviram (9,8 %), les
hortalisses (6,7 %) els cereals (6,5 %), la Ilet
(4,9 %), el vi (4,5 %) i els ous (3,6 %). Amb
menys d'un 2 % de la PFA trobem l'oli, les
flors, les patates, l'ovi, els conills i els produc-

tes forestall, entre altres. Tenim, doncs, una
agricultura molt diversificada i de fort carac-
ter intensiu, amb predomini de la ramaderia
estabulada i I'agricultura de regadiu (que
ocupa un 20 % de la SAU (superficie agraria
util). Malgrat aquesta realitat, no podem
oblidar la importancia economica d'algunes
produccions de secs (v. gr., I'oli, la vinya o
l'ovi). Cal dir que algunes produccions enre-
gistren en els darrers anys una continua per-
dua de pes dins la PFA: la Ilet, aviram i ous.

Pei que fa a la pesca, les captures realit-

zades a les costes catalanes (incloent diver-

sos tipus de piscifactoria) van representar

47.179 t el 1990, amb un creixement fins el

1994 (66.322 t), davallant a 63.148 t el 1995.

Degut a la gran demanda (Catalunya to un

deficit cronic en peix, i a I'any 1993 la captu-

re propia representava el 19 % del consurn

en peix fresc i el 18 % en marisc), els experts

diagnostiquen una sobreexplotacio dels re-

cursos amb greu problematica si no to Iloc

un replanteig tant a nivell tecnic -tal com

les parades biologiques, el control de la flo-

ta, les tecniques de les captures- com a ni-

vell de mercat potenciant la identitat del

producte fresc. Fruit de tota aquesta pro-

blematica la Generalitat i el sector esta pre-

parant el «Llibre blau de la pesca» amb l'ob-

jectiu de fer un diagnostic a fons sobre

aquesta activitat primaria a Catalunya. El

document previst per finals de 1997 inten-

tara fixar els objectius que caldra seguir a

mig i Ilarg termini.
El nombre de persones acupades en el

sector de produccio primaria es de 377.800
persones. El 80 % de la produccio es gestio-
na a traves de cooperatives.

De totes maneres la situacio de cara al fu-
tur no es gens clara si no tenen Iloc grans

canvis estructurals. Cal considerar el baix pes

de I'agricultura en el PIB, que la renda glo-
bal del sector, a pta. constant, s'ha reduYt
des de I'adhesio a la UE (en 9,6 punts), els

alts indexs d'envelliment dels titulars de les
explotacions (55 % amb mes de cinquanta-
cinc anys), que el 41 % de les explotacions

no assoleixen la renda mitjana del sector

agrari, i a causa de tot aixo nomes el 22,6 %

de la ma d'obra agraria es pot dedicar a

temps complet a la seva activitat.

Its evident que el sector de produccio

primaria, en el nou entorn definit de PAC i

Iliure comers, to uns condicionaments que ja

comencen amb I'estructura agronomica i de
superficie del pals, pero per altra banda, a

part de la funcio meramente productiva hi

ha una funcio de proteccio a la degradacio

del territori i de I'equilibri de poblacio. Per

tant, tota politica agroalimentaria ha de
considerar, per al sector productiu primari,
tots aquests altres factors.

Industries de primera
transformacio

S'enten per industries de primera trans-
formacio aquelles que reben els productes
agraris, ramaders o pesquers del sector de
produccio primaria i els condicionen per la
seva venda com a materia prima per a altres
industries o per a la utilitzacio directa del
consumidor com a ingredient per prepara-
tions culinaries. (Encara que la produccio de
vi no correspon a aquesta definicio, esta in-
closa tradicionalment en aquest sector).

El grau d'activitat expressada en la factu-

racio d'aquestes empreses i el seu personal

ocupat el tenim per sectors en el Quadre 4.

Aquestes empreses es localitzen primordial-

ment al Barcelones (13,2 %), al Segria (12,3

%) i al Girones (7,2 %) i sols el 47,2 del pro-

ducte es subministrat com envasat. En la se-

va estructura economica les materies prime-

res representen el 60 % de la xifra de vendes

i el consum energetic se situa a 54,6 kwh/t.
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Globalment, un 27 % de les empreses no to
cap sistema de control de qualitat. El per-
centatge de titulats superiors es el 4,2 % so-
bre la plantilla (9,4 % total de titulats uni-
versitaris), destinant-se a formacio 524
Pta/1M vendes. En el Quadre 5 s'indica la
destinacio de les vendes. El pressupost desti-
nat a comunicacio es del 0,7 % sobre el total
de vendes (0,2 % en cooperatives). La rendi-
bilitat financera (beneficis despres de tri-
buts/recursos propis) es del 6,4 % i I'econo-
mica (beneficis abans d'interessos i tri-
buts/actiu total) es del 7,4 %.

Segona transformacio

Les empreses de segona transformacio
produeixen productes finals que es poden

Vendes
Primera transformacio ( 106 Pta ) % Person. %

sector carps d'abast 374.092 24,7 12,613 32,9

empreses multisector 248.058 16,4 5.636 14,7

sec. alimentacio animal 236.478 15,6 3.489 9,1

sec. (lets i derivats 148.513 9,8 3.680 9,6

sec. empreses enologiques 148.221 9,8 4.984 13,0

sec. fruites i hortalisses 125.789 8,3 3.067 8,0

sec. olis i greixos 85.142 5,6 997 2,6

sec. empreses farineres 52.648 3,5 460 1,2

sec. empreses pesqueres 41.698 2,8 1.112 2,9

sec. carps no d'abast 38.919 2,6 1.764 4,6

sec. arros 13,964 0,9 383 1,0

sec. ous i ovoproductes 2.468 0,2 115 0,3

Total primera transf . 1.515 . 990 100, 0 38.300 100,0

definir com obtinguts per processat d'una o
varies materies primeres del sector de prime-
ra transformacio.

En aquest cas presenten el nivell d'activi-
tat en facturacio i personal ocupat per diife-
rents sectors en el Quadre 6.

La segona transformacio alimentaria to
una forts concentracio comarcal: entre el
Valles i el Barcelones hi ha el 53,8 % de les
empreses. En la seva estructura economica
les materies primeres representen el 33 %
de la xifra de vendes i el consum energetic

Vendes
Segona transformacio (106 Pta ) % Person. %

empreses multisector 192.592 28,1 8.039 26,2

panificacio fina, pastiseria

industrial i galetes 105.991 15,4 6.987 22,8

confiteria de sucre i xocol. 45.367 6,6 2.011 6,6

gelats 42.633 6,2 1.668 5,5

snacks, patates fregides

i productes aperitius 24.364 3,5 840 2,7

cafe i infusions 20.615 3,0 635 2,1

plats preparats 19.714 2,9 1.085 3,6

productes dietetics 19.035 2,8 987 3,2

brous i sopes 17.338 2,5 819 2,7

pastes alimentoses 12.448 1,8 589 1,9

masses congelades 10.310 1,5 855 2,8

altres 9.611 1,4 540 1,8

salses, condiments i espec. 1.190 0,2 52 0,2

aigues i begudes refresc. 70.455 10,3 2.444 8,0

cerveses 67.301 9,8 2.339 7,6

licors i beg. espirituoses 27.411 4,0 754 2,5

Total segona transfor. 686.375 100,0 30.644 100,2

Total segona
transformacio

Font : Dep. Agricultura, Ramaderia i Pesca - Direccio

General Produccio i Investigacio Agroalimentaria

BECEDOS Food Consultancy - 1995.

resta d'Espanya

r

comers intracomunitari

pa*isos tercers

Font : Dep. Agricultura, Ramaderia i Pesca - Direccio

General Produccio i Investigacio Agroalimentaria

BECEDOS Food Consultancy -- 1995.
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se situa a 581,6 kwh/t, tenint el 94 % de les
empreses to un sistema de control de quali-
tat de ingredients i producte final. EI per-
centatge de titulats superiors es de 5,8 % so-
bre la plantilla (12,7 % total de titulats uni-
versitaris), destinant-se a formacio 1.100
Pta/M. vendes. En el Quadre 7 s'indica la
destinacio de les vendes. El pressupost assig-
nat a comunicacio es del 3,75 % (per al grup
d'empreses multisedoriafs es el 6 %).

La rendibilitat financera se situa al 9,5
i I'economica al 10,4 %. Hi ha una forts
presencia de capital estranger (25 % de les
empreses), especialment implantat en les
grans companyies.

Les empreses de segona transformacio
estan agrupades en associations sectorials
que cobreixen tot I'Estat. Degut al pes espe-
cific de Catalunya, la majoria resideixen a
Barcelona i formen I'estructura de la FIAB
(Federation Espanola de Industrial de la Ali-
menta^ion y Bebidas -Madrid) que a la ve-
gada connects amb la CIAA. A nivell territo-
rial existeix AIABECA (Associacio d'Industries
d'Alimentacio i Begudes de Catalunya - Bar-
celona), actualment amb una certa crisi d'i-
dentitat i objectius, que cal superar.

POSICIO GLOBAL DE LA
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Considerant la sums del que hem definit
com a primers i segona transformacio tenim
el nucli central industrial del sistema alimen-
tari, que es defineix com a industria agroali-
mentaria (IAA). En valors absoluts I'agro-in-
diastria, sports el 63 % del valor afegit brut

del conjunt del sistema agroalimentari ca-
tala; representant, respecte al conjunt de la
industria catalana el 17,62 % de la produc-
cio bruta total, el 12,97 % del seu VAB. Es
tracts doncs d'un dell primers sectors pro-
ductius de Catalunya.

Pero si comparem la nostra posicio, rela-
cionada amb Europa en dos parametres sig-
nificatius: el % de gent emprada en el sector
(impacte social) i la competitivitat expressa-
da com a valor de la produccio (a preu de
vends) per empleat (Quadre 8) poden fer-se
ell comentaris:

- La competitivitat de les IAA catalanes es
de I'ordre de quasi el doble de la de la
rests de I'Estat.

- Els paisos europeus petits son ell de com-
petitivitat mes alts.

-Catalunya (31,9) encara esta Iluny del ren-
diment assolit per Irlanda (51,3) i Holanda
(48,1).

- La participacio de la poblacio en les activi-
tats de les IAA se situa en tercer Iloc.

- Les IAA son doncs importants a Catalu-
nya, peril hi ha un repte de millora de
competitivitat (tecnologica i de gestio) si
es vol que no perdi la seva influencia. Es
obvi que a mes dell problemes especifics
n'hi ha d'estructurals globals.

PRODUCTES AUXILIARS

• Adobs (produccio primaria)

Catalunya genera excedents iinicament en
la produccio d'adob potassic (mines de la con-
ca del Llobregat) encara que ell adobs com-

ILLIQaIJU=L3

win, [M-1r.111Mr==-,.

•

•

Irlanda Holanda Belgica Italia Fran4a Dinamarca Aleman. Catalunya Regne
Unit

Espanya Grecia Espanya
(exc. Cat.)

Portugal

Habitants (milions) 3,54 15,1 10,0 57, 50 57,5 5,2 81,0 6,1 58,0 38,5 10,1 32,4 9,8

IAA

• Em{Meats 42.052 120.473 64.760 191.209 367.159 63.152 460.348 68.944 508.510 343.167 48.813 274.223 74.078

• Xifra de vendes
(millars Pta.)

2.159,0 5.796,8 2.929.0 884,20 16.343,6 2.588,9 16.999,0 2.202,0 12.108,0 6.952,8 972, 5 4.750,8 1.202,9

Relacib:
• %poblacio
en IAA

1,19 0,80 0.65 0,33 0,64 1,22 0, 57 1,13 0,88 0,89 0,48 0,85 0,76

•competitivitat
(Milions Pta.
vemia/empleat)

51,30 48,1 45,2 44,90 44, 5 41,0 36,9 31,9 23,8 20,3 19,9 17,3 16,2
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postos es fabriquen totalment a la resta de

I'Estat. Hi ha una producci6 de sulfat am6nic.

(70.000 t, ('any 95) a Tarragona. Expressat en

nutrients, Catalunya consumeix 79.250 t de ni-

trogen (el 8,7 % del consum de I'Estat), 34.310

t de P2 Os (el 6,74 %) i 56.118 t de K20 (el 13,5

%). El valor del consum a Catalunya es de

11.500 M. Pta. (1991). (Dades de I'Asociaci6n

Nacional de Fertilizantes [ANFE] Madrid).

• Fitosanitaris
(Produccio primaria)

La facturaci6 de fitosanitaris a Catalunya

va representar 7.700 M Pta. (1995) (el 10,7 %

de la facturacio de tot I'Estat). (Dades I'Aso-

ciaci6n Empresarial para la Protecci6n de las

Plantas [AEPLA] - Madrid). Encara que hi ha

una forta implementaci6 d'empreses produc-

tores i formuladores a Catalunya no hi ha da-

des at respecte ni sobre la balanca comercial

tot i que I'opini6 dels experts del sector es

que I'intercanvi amb ('exterior es petit.

• Productes de neteja i
desinfeccio (IAA + restauracio +
catering social)

S'estima que el 75 % de les industries d'a-

questa activitat estan radicades a Catalunya.

La produccio en tot I'Estat es autosuficient i

el balanc comercial amb ('exterior es minim.

El volum de negoci a Catalunya es de 810 M

Pta. per les IAA i de 1.280 M Pta. per restau-

raci6 i catering social. En total una xifra de

vendes de 2.090 M Pta.

• Additius i ingredients
complementaris (IAA)

El consum d'aquest tipus de productes

per les IAA es a Catalunya de 100.000 M Pta.

(1994). La producci6 pr6pia s'estima al vol-

tant del 10 %. La resta prove significativa-
ment de fora de I'Estat (resta d'Espanya

aprox. 3 %). Es produeixen excedent de go-
ma de garrofi i d'edulcorants intensius (saca-

rina i ciclamat). Els tipus d'activitat i la valo-

raci6 qualitativa de la seva presencia fora de
Catalunya es d6na en el Quadre 9.

La participaci6 estrangera en aquest sec-

tor se situa en el 61 % i es quasi total en les

grans empreses. (Dades de I'Asociaci6n de

Fabricantes y Comercializadores de Aditivos

[AFCA] Barcelona.

• Aromes

El valor del consum d'aromes alimentaris

se situa a Catalunya al voltant de 5.000 M

Produccio

en additius ali

Nombre
d'empreses

mentaris
=

Estimacio de
capacitat exportadora

edulcorants 1 +++

colorants 4 +

espesseidors 3 ++

emulsionats 3 +

acids organics 1 ++

sals 5 ++

altres 6 +

TOTAL 23

Pta. Existeixen quinze empreses catalanes

amb debil capacitat exportadora. La majoria

de les establertes son de capital estranger,

poques sintetitzen components amb la qual

cosa la major activitat industrial se centra en

la barreja de components actius.

Equip industrial / envas
i embalatge

PRODUCC16 PRIMARIA

Pel que fa a la maquinaria pesada, (trac-

tors, recolectors, etc.), Catalunya no to pro-

duccio i tot es importat.
En tot altre tipus d'equip la producci6 to-

tal s'estima en 15.000 M Pta. (1995) i n'exlpor-

ta a fora de I'Estat un 27 % aprox. (4.000 M).

De totes maneres aquesta area es encara de-

ficitaria en el balanc comercial catala ja que

la seva taxa de cobertura es de prop del 70

%. Aquest sector es dinamic i en aquest mo-

ment s'esta organitzant I'Associaci6 Catallana

de Fabricants de Maquinaria Agricola, cosa

que permetra coneixer dades mes exactes.

INDUSTRIES AGROALIMENTARIES
(PRIMERA I SEGONA
TRANSFORMACIO)

Quan es parla de maquinaria per a les

IAA s'acostuma a distingir entre equip de

proces i equip d'envasat (i aquest fet es re-

flecteix en les organitzacions empresarials i

en les fires sectorials).

ME TECH



En el sector de proces el nombre d'em-
preses catalanes manufacturadores d'equip
per a les IAA es al voltant de 100. La seva
facturacio global (per ales IAA) es pot esti-
mar en 17.500 M Pta. (1995) i es distribueix
aprox. en un 17,5 % que es ven a Catalunya,
un 17,5 % a la resta de I'Estat i un 65 % s'ex-
porta. El grau de «nacionalitzacio» dels
equips de les IAA s'estima en un 50 % de
mitjana i es especialment alt en equips per a
('industria carnia, equips de fred i equips
complementaris de les grans instal-lacions
de proces.

En el Quadre 10 donem amb mes detail
el valor i la taxa de cobertura d'exporta-
cions/importacions (Catalunya - altres pai-
sos) per als deferents sectors de I'activitat
agroalimentaria. A part de les oscil•lacions
anuals i per sectors es constata una sostingu-
da importancia de la produccio catalana dels
equips per a la industria carnia i xocolatera,
activitats de transformacio molt implanta-
des a Catalunya. Es evident una sinergia en-
tre el fort creixement d'un sector (mercat,
inversions, desenvolupament) i I'entorn
d'empreses de subministrament. Tambe es

EXPORTACIONS IMPORTACIONS TAXA DE COBERTURA

Sector IAA 1994 1995 1994 1995 1994 1995

pa i pastisseria 1.169 1.165 2.264 3.154 52 % 37 %

industria carnia 2.713 2.743 1.284 1.577 211 % 174%

xocolates 929 872 142 370 654% 236 %

olis 326 SD* 55 SD * 592 %

refrigerats/congelats
+ equip de fred

2.756 3.531 5.124 6.135 54 % 58%

tactics 65 4 68 57 96 % 119%

conserves 25 35 184 59 14% 59 %

begudes 963 37 475 655 203 % 6%

sucre 76 8 5 57 1.520% 14%

equips diversos
complementaris

3.526 2.963 1.650 1.628 214 % 182 %

TOTAL 12.548 11.358 11.251 13.692 111 % 83 %

*SD: Sense dades

dona una taxa de cobertura positiva en els
equips industrials complementaris.

En ('equip d'envasat i condicionament no

hi ha tampoc una organitzacio empresarial

especifica. Existeix ASUMA (Agrupacion de

Suministradores de Maquinaria para el Enva-

se y Embalaje. Barcelona) i mes dedicada a

I'exportacio ENVASGRAF (Asociacion Espano-

la de Constructores de Maquinaria para En-

vase, Embalaje, Embotellado y Artes Grafi-

cas. Barcelona). El nombre d'empreses a Ca-
talunya que en els seus programes inclouen

equip per a les IAA es de 82 (el 75 % de totes
les de I'Estat). Les seves vendes a Catalunya

son de prop de 17.000 M Pta. El valor de les

importacions de ('estranger es d'uns 14.000
M Pta. Per tant, globalment i en equip d'en-
vasat i condicionament, Catalunya to un in-

dex de cobertura positiu en aquest moment.

La distribucio

La distribucio, la forma general de fer
arribar els productes alimentaris al consumi-
dor, ha incorporat en els ultims anys les grans
superficies distribuidores en perjudici de la
botiga tradicional. Inicialment les grans su-
perficies eren practicament dedicades al mon
alimentari. Avui en els supermercats aquesta
dedicacio es encara de prop del 90 %, men-
tre que en les grans superficies (hipers) ja no-
mes es del 60 % (en volum de vendes).

A Catalunya la distribucio el 1995 tenia el
perfil expressat en el Quadre 11.

Les relacions entre la gran distribucio i les
empreses de produccio es tensa. Cal esmen-
tar nomes els Ilargs terminis de pagament, la
venda a perdues, la presencia de les mar-

•
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ques de la propia distribucio en front de les
tradicionals, etc. Les recents Ileis d'ordenacio
del comers minorista (Llei 7/1996 i Llei Orga-
nica 2/1996) intenta posar ordre en alguns
punts d'aquestes relacions. La gran distribu-
cio comenca a publicitar la seva marca amb
missatges d'imatge de qualitat.

Restauracio i catering social

La restauracio es un mon ampli, dificil de
quantificar i d'establir-ne parametres esta-
distics fiables. Entre hotels, restaurants, ca-
feteries, residencies de tot tipus, etc. el 1989
existien a Catalunya 10.464 establiments
que van augmentar a 13.834 el 1993.

Es disposen de les Jades de despesa per
capita en aquest sector, pero es dificil d'esti-
mar quin percentatge es transferit al sector
primari o a les industries agroalimentaries.
En aquest cas Them estimat en un 25 %.

En I'aspecte conceptual de Iligar la res-
tauracio amb la tradicio culinaria catalana i
els nous conceptes tecnics dietetics (com la
dieta mediterrania) es de recent creacio
l'Institut Catala de la Cuina.

El catering social (escoles, hospitals, ca-
sernes, presons, etc.) es de creixent im-
portancia encara que el seu valor absolut si-
gui petit.

Les grans companyies estan agrupades en
ACERCO (Associacio Catalana d'Empreses de
Restauracio Col•lectiva) si be existeixen altres
empreses menors fora d'aquest col-lectiu.

S'estima que la seva facturacio es de prop
de 30.000 M de Pta. i que el percentatge de
transferencia al sector primari a les IAA es
de prop del 45 %.

El consumidor

Els consumidors catalans de productes
agroalimentaris poden re-adrecar les seves
queixes als organismes administratius: Insti-

2.453

Grans superficies (hipersmercat)

Supermercats

Cash and Carry

Botigues tradicionals 44.896

47.457

tut Catala del Consum (Generalitat de Cata-
lunya) i les Oficines Municipals d'Informacio
al Consumidor (OMIC).

En el sector privat, quant a associacions,
I'organitzacio mes important es I'OCUC (Or-
ganitzacio de Consumidors i Usuaris de Ca-
talunya).

En generals si fern referenda al norribre
de reclamacions (sobre els totals inferior al 2
% actualment) la confianca del consumiidor
catala en els productes agroalimentaris que
consumeix es alta. De totes maneres, aquest
es mostra desorientat sobre dues questions
que fan reflexionar i que afecten tota I'es-
tructura social:
- Els continguts alarmistes de la majoria de

les informacions de premsa.
- La falta d'una informacio de base ade-

quada (formacio) que permeti interpretar
el gran nombre de noticies parcials, i mol-
tes vegades tendencioses, que afecten no
sols els productes sing el concepte perso-
nal de la nutricio.
Es fonamental intentar una macroaproxi-

macio a les tendencies actuals del consumi-
dor catala.

En primer Iloc, si el situem entorn de I'Es-
tat, a Catalunya la ingesta energetica es re-
lativament baixa (a nivell d'Estat i de les da-
des conegudes de consum, la superen signi-
ficativament el Pais Base (+ 20 %) i la Comu-
nitat de Madrid (+ 16 %), es del mateix ni-
vel que de la Co ,mnitat de Murcia. A nivell
ini:ernacional -,s tambe semblant al de Que-
bEc. Tot aio indica que si en consum global
es^em igual que una comunitat mes rica
(Qt<-bec) o mes pobre (Murcia), els factors
de cultura alimentaria son importants.

En segon Iloc, i per explicitar aquest com-

portament amb totes les dades disponibles i

les estimacions descrites s'ha confeccionat el

Quadre 12 comparant els valors recollits del

1989 i 1993 per intentar descobrir les grans

tendencies (tot en pessetes constants de

any 93).

Els fets que es mostren son:
- La poblacio real consumidora esta estan-

cada.
- El consum real tendeix a un cert trasvassa-

ment del consum domestic a les formes
de restauracio.

- El valor transferit finalment ales IAA ha
disminuit globalment.

- La ingesta energetica ha baixat.
- El valor (en Pta.) per unitat energetica

consumida ha pujat.
De tot aixo podem deduir que la reduc-

cio del consum alimentari per capita no sols
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1. POBLACIO CONSUMIDORA

1989 1993 Variacio %

Residents

Visitants (expressats com a
poblacio constant)

5.978.638

197.476
(5 dies residencia)

6.176.114

6.096.621

166.530
(4 dies residencia)

6.263.151 +1,4%)

2. VALOR I FORMA DE LA DESPESA (EN PTA . CONSTANT 1993) PER PERSONA

Total anual 752.761 778.200 +3,4

Des pesa alimentaria domestica 170.876 160.975 (-5,8)

Despesa en restauracio 58.415 74.414

Transferencia economica a les IAA (x 0,25) 14.604 18.604 (+27,4 %)

Despesa en restauracio social 4.097 4.724

Transferencia economica a les 1.844 2.126 (+15,3 %)

Total transferit a les IAA 187 .324 181 . 705 (-3,0 %)

3. CONSUM REAL

Energia (kJ/dia) 9.324
(2220 kcal)

8.698
(2071 kcal)

(-6,7)

Glucids (g/dia) 220,4 213,0 (-3,4)

ProteYnes (g/dia) 76,7 90,3 (+17,7)

Lipids (g/dia) 103,0 87,2 (-15,3)

Fibra (g/dia) 14,8 17,0 (+14,9)

4. RATIO

Ptes. consumides/kJ/dia) 0,055 0,057 (+3,7)

es I'efecte d'un fenomen global de la situa-
cio economica, sing que to altres motius de
I'entorn de I'alimentacio. En una societat
benestant que ha arribat a la total disponi-
bilitat d'aliments hi ha reduccio de la inges-
ta energetica tambe per motius no estricta-
ment economics. El consumidor busca ali-
ments mes selectius segons els noun concep-
tes de nutricio, salut i imatge i per aquests
productes esta disposat a pagar mes i aixo es
veu perque el valor per unitat energetica
comprada puja. Es concomitant amb aques-
ta interpretacio el fet de la disminucio en el
periode expressat de greixos i glucids i ('in-
crement significatiu de proteInes i fibra. Es a
dir, si be globalment la gent ha dedicat
menys diners al consurn alimentari (en valors
absoluts), s'han incrementat el consurn de
certes arees de productes i el consumidor ha
pagat mes per aquests.

Totes aquestes tendencies representen
un repte per a les nostres IAA que han de
preveure productes per als nous sistemes de-

guts als canvis socials (restauracio) i les de-
mandes del consumidor com a individu cada
vegada mes sensibilitat no sols per la quali-
tat sing pels aspectes nutricionals i funcio-
nals de la seva dieta. Tot un programa que
inclou una estrategia comuna tecnologica i
de marqueting.

Entorn global alimentari

- Legislacio

La Legislacio basica alimentaria per al mer-

cat interior europeu emana de Brussel • les. Les

elaboracions de les directives surten de nego-

ciacions entre la Comissio ( UE), formada per

experts governamentals i per representants

dels sectors productius . Les IAA catalanes hi

estan representades a traves de les seves asso-
ciacions agrupades a I'AIABECA i federades
amb la FIAB que es membre de la CIAA euro-

•
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pea, la qual representa, a traves dels seus or-
gans especifics, els diferents sectors.

A escala mundial actua el CODEX, ara
mes important perque fixa els estandards de
qualitat minims obligats per I'OMC (Orga-
nitzacio Medica Mundial), que elaboren ex-
perts nationals. Normalment els represen-
tants espanyols consulten les associations
afectades.

A Catalunya la Generalitat pot fixar els
estandards dels:
• Productes amb denominacio d'origen (DO).
• Productes amb denominacio de qualitat
(DQ).

• Productes amb denominacio comarcal (DC).
El control de les plantes de produccio i

dell aspectes tecnics dels productes en ven-
da a Catalunya esta totalment traspassat a la
Generalitat.

Comers

El control del comers interior a Catalunya
esta traspassat tambe a la Generalitat.

Com hem vist en els Quadres 4 i 5 el co-
merc amb la resta d'Espanya es molt impor-
tant sobretot per a la 2a transformacio , activi-
tat en que Catalunya es forta. El comers intra-
comunitari es feble i encara mes amb paisos
tercers . No es alie a aquest fet una debil xarxa
comercial (que el COPCCA intenta pal-liar) i la
relativament feble competitivitat descrita.

Es pero , mes il-lustratiu aprofundir en la
balanca comercial catalana. El Quadre 13 ens

la mostra, tant per al comer4 amb la resta
del'Estat com amb ('estranger. En produccio
primaria som absolutament deficitaris amb
taxes de cobertura total mai superiors al 22
%. En IAA, la taxa de cobertura global es
Ileugerament positiva, basicament per I'efec-
te exportador de la industria vinicola i cerve-
sera i les industries de 2a transformacio. Les
primeres cobreixen amb escreix el balanc co-
mercial amb la resta d'Espanya i ('estranger.
Les segones escassament igualen el valor dels
productes importants i el seu gran superavit
es dona en el mercat de la resta d'Espanya.

Una mostra de la forta activitat comercial

de les IAA catalanes es pot veure en les

grans fires monografiques especifiques.

Quant ales de categoria estatal i internacio-

nal se celebren anualment Eurofruit/Fiira i

Agrama de St. Miquel (Lleida), iniciades en

1986 / 1994 respectivament, i que en I'eclicio

conjunta de 1993 van rebre 117.470 visitants

(192 expositors) en 44.500 ml de superficie.

A Reus tambe se celebra bianualment el Sa-

lo Industrial Oleicola, iniciat el 1990 i que en

I'edicio de 1992 va ocupar 6.000 m2 amb 81

expositors i 3.200 visitants.

Pero el maxim exponent i no sols de I'acti-
vitat productiva sing de la capacitat d'esde-
venir centre de negociacio es dona en el Salo
Alimentaria, treat en 1976 com a salo bia-
nual, que el 1996 va ocupar 71.556 ml amb
2.613 empreses expositores (1.019 estrange-
res) i 139.181 visitants, dels quals 106.030

EXPORTACIONS IMPORTACIONS SALDO TAXA DE COBERTURA (%)

Resta

d'Espanya

Estranger Total Resta
d'Esp .

Estranger Total Resta

d'Esp .

Estranger Total Resta
d'Esp.

Estranger Total

Produccio
Primaria (Total)

39.615 27.613 67.228 175.811 130.013 305.824 -136.196 -102.400 -238.596 22,53 21,24 21,98

AgricLltura i
silvicultura

24.486 23.248 48.734 133.949 106.896 240.845 -108.463 -83.648 -192.111 19,03 21,75 20,23

Ramaderia 8.502 2.246 10.748 23.025 18.094 41.119 -14.523 -15.848 -30.371 36,93 12,41 26,14

Pesca 5.627 2.119 7.746 18.837 5.023 23.860 -13.210 -2.904 -16.114 29,87 42,19 32,46

Primera i segona
transformacio (IAA)
(Total)

411.283 85.651 496.934 341.683 116.522 458.205 69.600 30.871 38.729 120,3 99,8 110,1

Sacrifici de bestiari i
conserves de carp

93.474 5.466 98.940 124.374 32.541 156.915 -30.900 -27.075 -57.975 75,16 16,80 63,05

Industries lacties 25.882 1.417 27.299 33.748 12.829 46.577 -7.866 -11.412 -19.278 76,69 11,05 58,61

Altres industries
de I'alimentaci6

223.587 64.407 287.994 145.314 65.982 211.296 78.273 -1.575 76.698 153,86 97,61 136,30

Industria vinicola
i cervesera

60.216 13.924 74.140 29.205 4.465 33.670 31.011 9.459 40.470 206,18 311,85 220,20

Aigues minerals 8.124 437 8.561 9.042 705 9.747 -918 -268 -1.186 89,85 61,99 87,83
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eren professionals del sector. Tambe hi ha
mostres comercials d'ambit exclusivament ca-
tala entre les quals es pot citar com a exem-
ple la Mostra de Vins i Caves de Catalunya.

Cal remarcar que Alimentaria (fira de pro-
ductes) es ja la tercera d'Europa despres d'A-
nuga (Colonia - 79.000 ml) i SIAL (Paris -
75.000 m2), i el seu objectiu es el de convertir-
se en aparador i nucli de les transaccions co-
mercials de productes agroalimentaris del
sud d ' Europa i de tota la conca mediterrania.

En tecnologia i ingredients cal assenyalar
I'aparicio de BTA (Barcelona Tecnologia Ali-
mentaria ) el mare de 1997 en una idea posi-
tiva de reagrupar salons monografics que
perdien universalitat en ser avui molts
equips i ingredients , comuns a diferents sec-
tors , sobretot de la 2a transformacio. Esta
previst que ocupi 55 . 000 ml entre Tecnoali-
mentaria , Tecnocarnia , Sicop i Equipal-Food
i se situi per davant de I'IPA (Paris) i Food
Tech (Colonia).

Politica agroalimentaria

El sector primari de produccio cal consi-
derar- lo dintre de la PAC i la defensa de les
necessitate propies passa pels complexos Ga-
mins de relacio amb la UE.

Les organitzacions de productors estan

en aquest moment centrades en la Uni0 de

Pagesos , Ramaders i Pagesos de Catalunya,

Institut Catala de St . Isidre i cambres agra-

ries. Segons les tendencies politiques, les

gestions al Govern central i la seva transmis-

sio a Brussel • les es fan a traves de les orga-

nitzacions estatals ASAJA (Asociacion Agra-

ria de Jovenes Agricultores ) i COAG (Coordi-

nadora de Agricultores y Ganaderos).

Dintre I'espai de Ilibertat i encaixats en el

IV Programa Marc de la UE i dels plans na-

cionals i sectorials agroalimentaris de I'Estat
espanyol , la Generalitat de Catalunya prepa-

ra ('area tematica d'agroalimentacio dins el
2n Pla de Recerca de Catalunya (1997-2000).
Aquest pla, que es basa en una col-laboracio

interinstitucional i empresarial i en una filo-

sofia de rentabilitzacio de recursos i moder-
nitzacio de la gestic i per tant en (' incre-

ment de la competitivitat , pot centrar els

seus objectius en:

a) Per a la produccio primaria:
• Estalvi i us eficient de I'aigua.
• Agricultura integrada.
• Consolidacio de la xarxa d'estacions ex-
perimentals agricoles de Catalunya.

• Produccions animals Iligades al territori.
• L'aquicultura.

b) Per a les IAA:
• Potenciar i cohesionar tota area de
ciencia i tecnologia alimentaria de Cata-
lunya a traves de I'IRTA (Institut de Re-
cerca i Tecnologia Agroalimentaries), en
els seus centres de R+D i en els Centres
de Referencia de Tecnologia d'Aliments i
de Biotecnologia.

• Afavorir els sistemes de concertacio de
R+D entre el sector public i les PIME.
En I'exercici 1995 I'IRTA va realitzar 91

projectes de R+D en el sistema alimentari
(11 % en el sector de produccio animal, 66
% en el de produccio vegetal i el 25 % en In-
dustries Agroalimentaries) amb una partici-
pacio del sector privat de 200 M de Pta. (din-
tre d'uns ingressos totals de 768 M de Pta.).

La fundacio Bosch i Gimpera com a eina
de relacio de la universitat mes important
del pa is, la de Barcelona, va gestionar con-
tractes de recerca en el sector privat dins el
sistema agroalimentari per un valor mitja
(en el periode 93-95) de 24 M Pta./any (el 3,6
% en valor, dels contractes amb el sector pri-
vat total). Si es considera el pes economic
del sistema alimentari en I'economia del pa-
ds, els esforcos dedicats a recerca i desenvo-
Iupament son mes aviat minsos. Raons? Es
un fet degut a multiples causes: grandaria
de I'empresa, estrategia clara de futur, cen-
tres de decisio fora de Catalunya, etc.

En I'entorn de la formacio reglada hi ha

una forta activitat. Es evident que professio-

nals amb diferents estudis no especifics s'es-

pecialitzen en el sector pero es interessant

focalitzar els estudis dirigits especificament

a I'entorn alimentari. En el Quadre 14 es

presenten les darreres dates disponibles des

de formacio professional fins a cursos de

postgrau. En els darrers quatre anys s'han

creat a la universitat el Centre Superior de

Nutricio i Dietetica (CESNID), la Ilicenciatura

en ciencia i tecnologia d'aliments i I'MBA es-

pecific en gestic agroalimentaria.

En el Quadre 15 es donen les dades d'ins-
cripcio a col-legis oficials i a Associacions espe-
cificament relacionades amb la nostra activi-
tat. A part de les activitats habituals cal es-
mentar les Primeres Jornades de ('Ass. Catala-
na de Ciencies de I'Alimentacio (nov. 95) i el
proper Congres Catala d'Enginyers d'Indus-
tries Alimentaries a celebrar el 12 /13 de de-
sembre de 1996, organitzat conjuntament
pel Col-legis d'Enginyers Industrials, el d'En-
ginyers Agronoms i I'Institut Quimic de Sarria.

De la comparacio dels dos Quadres es-

mentats i I'activitat economica de les IAA ca-

talanes descrita, surt la questio de si en anys
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propers no es pot presentar una despropor-
cio entre els recursos destinats a la formacio
(basicamente tecnica) i les necessitats reals.

Es un problema complex en que la Iliber-
tat d'eleccio d'estudis, la competitivitat (que
comenca amb una formacio rigorosa) i la pos-
sible frustracio dell recents graduats s'han de
tenir en compte i aconseguir el just equilibri.

- Demanda

La situacio socioeconomica i cultural de la
demanda d'aliments del consumidor catala
correspon a I'entorn global descrit per als pai-
sos d'excedencia de l'oferta simultaniejada
amb una preocupacio per la qualitat i els
efectes sobre la salut a Ilarg termini pero amb
una preocupacio per optimitzar la relacio
qualitat/preu. En aquest paragraf cal no obli-
dar la pugna dels fabricants de marca/distri-
bucio per aconseguir el favor del consumidor.

La situacio de I'entorn tendeix a incre-
mentar, com hem vist, el consum en restaura-
cio i catering social i I'us a casa de preparats
alimentaris de facil preparacio (les conditions
sociologiques donen un consumidor cada ve-
gada amb menys temps disponible per dedi-
car-se a laborioses preparations culinaries).

Les IAA catalanes tenen en aquest entorn

tot un repte tecnologic, que necessita imagi-

nacio i coneixements, i de gestio amb conei-

xement d'aquest entorn complex, per satis-

fer amb imatge, qualitat/preu i innovacio les

demandes alimentaries del consumidor euro-

n 11 !J6

Escoles de formacio professional
agraria i FP Ind . Alimentaries 220

Escoles universitaries
Enologia 122
Eg. Tecnica Agricola 251

Nutricio i Dietetica 60 (Estudiants)

titulats el 1996

433

Facultats i Es. Eng . Superior

Veterinaria (UAB) 199

Eg. Agronoms (UL)) 84
Ciencia i Tecnologia d'Aliments 97 (Estudiants)
(UB/IJAB/UL) titulats el 1996

380

Postgrau
Master en Quimica Agroalimentaria 30
(U. Ramon Llull)
Master en Gestio en Empreses 20 titulats el 1996
Agroalimentaries (UB-FBG)

50

OURM 15: Professionals 09Mz

Col•legi Oficial d'Eng. Tecnis Agricoles 1.562

Col-legi Oficial d'Eng. Agronoms de Catalunya 581

Col•legi Oficial de Veterinaris 2.400

Col•legi Oficial de Farmaceutics - Seccio Alimentacio 432

Col•legi Oficial d'Eng. Industrials - Seccio Alimentacio 250

5.225

ICEA (Institucio Catalana d'Estudis Agraris) (Filial IEC) 440*

ACCA (As. Cat. de Ciencies de ('Alimentacio (Filial IEC) 330*

770*

* Professionals una gran part dels quals son inclosos en els col legis

peu. Per al mercat exterior els platejaments
seran diferents segons el mercat. Moltes co-
ses no seran extrapolables pero en tot cas el
rigor d'actuacio haura de ser el mateix.
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