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Entrada al Canal FoodService per 
part de les empreses oleícoles de la 
Ribera d’Ebre 

Aquesta acció ha estat subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del projecte “Treball a 
les 7 comarques”, i cofinançada pel Fons Social Europeu



Objectius de la Jornada 

• Definir possibles actuacions per tal de reforçar la posició
competitiva en l’opció escollida per part del cluster: maquila
gourmet.

• Definir el procés per tal de materialitzar les oportunitats de
negoci identificades durant el projecte:
• PRODUCTES CIÓ
• BOTIGUES SIBARIUM
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Agenda 

• Caracterització del Clúster i Opcions Estratègiques

• Debat: Proposta de Pla d’Actuacions

• Caracterització de dues Oportunitats de Negoci

• PRODUCTES CIÓ

• BOTIGUES SIBARIUM
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Agenda 

• Caracterització del Clúster i Opcions Estratègiques 

• Debat: Proposta de Pla d’Actuacions 

• Caracterització de dues Oportunitats de Negoci 

• PRODUCTES CIÓ 

• BOTIGUES SIBARIUM 
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Caracterització del Clúster 
ANÀLISI QUANTIATIU 

DADES AGREGADES 

Número d’Empreses 27 

Facturació* 26,3 M€  

Kg d’Oli 12 mil Kg 

• La producció agregada de les 27 empreses que conformen el sector a la 
comarca ascendeix, de manera aproximada als 12 mil kg d’oli 

• 1 Empresa, de manera individual, concentra prop del 90% del volum de 
producció global de la comarca 

• El preu de venda mitjà es situa en una forquilla al voltant de 2,20€ i 3€ 
depenent de la tipologia d'empreses 

1 
Empresa 

87% 

26 
Restants 

13% 

Volum de Producció 

Les dades agregades s’han obtingut a través de dues vies: 
• En els casos on ha estat possible, a través de la BB.DD SABI Online, on es registren els comptes públics 
• A partir de les  dades facilitades a les enquestes i entrevistes realitzades a les empreses més 

representatives del sector 
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• Malgrat hi ha dos tipologies d’empreses diferencials la major part de les empreses del 
sector comparteixen que són: 

 

 

 

 

 

 

• Volum de producció molt baixos 

• Alts costos de producció 

• Poca  homogeneïtzació del producte i estandardització de les 
qualitats 

• Manca de certificacions necessàries per exportar 

• Poques capacitats comercials 

• Baixos marges, cash flow molt petit, poca capacitat d’inversió (en 
marca,...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions de la Caracterització 

PETITES ARTESANALS 
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Opcions Estratègiques 
EXEMPLES EMPRESARIALS  DE REFERÈNCIA 
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Costos de producció 
COMPARATIVA DE COSTOS CLUSTER vs. EMPRESES GOURMET 

Per poder ser MAQUILADORES DE PRODUCTE GOURMET 
HAURÍEM DE 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓ 40% 
 
X 10 LA DIMENSIÓ 
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Costos de producció 
COMPARATIVA DE COSTOS CLUSTER vs. EMPRESES GOURMET 

87% 

EMPRESES RIBERA D’EBRE EMPRESES GOURMET “STANDARD” 

Cost empreses granel gourmet 

1,37€/kg 
27% 

2,72€ 

6 € 

~40%  
Cost empreses granel Ribera 

2,1€/kg 

13% 

73% 

MARGE 

PRODUCCIÓ 

LLEGENDA 

COMERCIALITZACIÓ 
&  altres 

Preu de Venda Mitjà 

Preu de Venda Mitjà 

Per poder ser EMPRESES DE 
PRODUCTE GOURMET HAURÍEM 
DE….. 
 

COSTOS DE PRODUCCIÓ 40% 
 



FCE – PRODUCTE GOURMET 
 
• Processos de producció industrialitzats que permetin minimitzar 

els costos operacionals. 
• Estratègia mixta retail tradicional, restauració i també en grans 

superfícies.  
• Inversió en comercials (Força de vendes) 
• Accions de promoció e inversió en marca gourmet – Inversió en 

Marca 
• Gamma de productes amplia 

 

FCE – MAQUILA PRODUCTE GOURMET 
 
• Adoptar mètodes de producció industrialitzats que permetin minimitzar els costos 

operacionals al màxim sense perdre qualitats organolèptiques 
• Capacitat de produïr grans volums  
• Gestió de clients a nivell nacional i internacional: 

• Marcar una estratègia de partenariat (ll/t)  amb els clients 
• Cercar partners estratègics a nivell internacional 

FACTORS CLAU D’ÈXIT 
REPTES ESTRATÈGICS DEL CLÚSTER 
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Agenda 

• Caracterització del Clúster i Opcions Estratègiques 

• Debat: Proposta de Pla d’Actuacions 

• Caracterització de dues Oportunitats de Negoci 

• PRODUCTES CIÓ 

• BOTIGUES SIBARIUM 
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Durada total: 70 min 

• L’estructura del debat serà la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

• Les respostes s’han d’idear partint de la base que TOT ÉS POSSIBLE, sense tenir en 
compte cap tipus de limitació: ni econòmica, ni temporal,… es tracta d’escriure una 
“carta als reis”, un brainstorming del que ens agradaria poder fer 

Debat 
NORMES DEL DEBAT 

PREGUNTA nº 1:  
• Treball individual (10 minuts): Reflexió escrita 
• Exposició, justificació de les respostes i debat (25 min) 

PREGUNTA nº2: 
• Treball individual (10 minuts): Reflexió escrita 
• Exposició, justificació de les respostes i debat (25 min) 

CONCLUSIONS 



Tipus de Projectes possibles en el marc d’una iniciativa clúster 

ALTRES CLÚSTERS 

Individuals 

Col·laboratives (intra o interclúster,  per projectes d’R+D o també actuacions de tipus comercial, entrada en nous mercats, etc.) 

Per al conjunt del clúster (de reforç de l’entorn.) 

CLÚSTER 
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Com podem baixar el cost de producció del 
litre d’oli? 

 

 

Debat 
1ra PREGUNTA 
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Debat 
RESPOSTES PROPOSADES 

Nº SOLUCIÓ PROPOSADA REPETICIONS 

1 Optimització dels molins  UNIFICACIÓ DELS MOLINS, que vaign les 
24h seguides! 
“2 persones i un molí en tindriem prou” 

IIII 

 
2 

Reduïr el cost de recol·lecció/producció oliva  MECANITZACIÓ DE LES 
PRODUCCIONS sobretot la RECOL·LECCIÓ (ampli ventall entre artesanal 
- superintensiu) Replantar? 
Sobretot la recollida (reducció de 25cts a 5 cts) 
Augmentar la producció per hac  tots en regadiu 

IIII 

3 Mecanització del procés d’envasat de manera conjunta IIII 

4 Compra conjunta de serveis (energia, aigua, reparacions, manteniment 
…) 

III 

5 Producció eficient (energia verda, …) 

6 Formació dels treballadors 

7 Costos de personal (augmentar la productivitat dels treballadors) 

Augmentar la dimensió 
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• A la llarga no són rentables 

• Depèn de cada un dels productors 

 

Debat 
QUÈ FEM AMB LES EXPLOTACIONS NO MECANITZABLES I POC 

PRODUCTIVES? 

PODEM COMPRAR OLIVES A TERCERS? 

• No és el mateix oli  les qualitats organolèptiques no són les mateixes, no és 
igual de “bó” 

• Fa desaparèixer al pagès 
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1. Tancar molins a la zona i crear una única empresa que pugui oferir el 
servei a tot els sector 

2. Replantar els camps i instal·lar un sistema de producció i recol·lecció 
superintensiu 

3. Invertir en mecanitzar els processos de recol·lecció de manera 
conjunta 

4. Invertir en una embotelladora mecanitzada conjunta 

5. Reduïr els costos logístics mitjançant una plataforma logística 
conjunta (grupatge)  

6. Comprar l’energia i d’altres serveis de manera conjunta 

Debat 
POSSIBLES ACTUACIONS – Cluster Development 
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Com podem augmentar les vendes i el preu? 

 

 

Debat 
2na PREGUNTA 
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Debat 
RESPOSTES PROPOSADES 

Nº SOLUCIÓ PROPOSADA REPETICIONS 

1 Buscar nous mercats nacionals/internacionals 
• Comercial conjunt? 
• Canal foodservice 
• Maquila gourmet 

IIIII I 

2 Desenvolupar nous formats de venda I 

3 Augmentar les vendes en els clients que ja tenim  Fidelització dels clients 
tradicionals – Apropar-nos al client final… 
Com?  

II 

4 Punt de venda conjunt: Ex: molí a Pg. De Gràcia? … vendre el concepte artesanal i 
tradicional en un entorn urbà “vendre una història al darrere” Marca Blanca Ribera 
d’Ebre 

III 

5 Incorporar trets diferencials al producte i augmentar-ne la qualitat (homogenització  i 
estandarització del producte) – Potenciar les varietats autòctones – Recalcar 
l’exclusivitat d’algunes varietats FULLA DE SALZE? 
Oferir estabilitat de subministrament 

IIIII I 

6 Accions comercials conjuntes --> Comercial conjunt IIII I 

7 Incrementar el coneixement del client I 

8 Producció ecològica  ~ reducció de productes químics III 

9 Aprofundir en l’estudi de la competència: ON I COM? 
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1. Entrar en nous mercats internacionals (d’alt creixement i de baixa 
penetració) 

2. Contractar a un comercial conjunt per cercar nous clients [maquil·la  
gourmet] d’àmbit nacional 

3. Desenvolupar les capacitats marketing i visibilitat enfocades als 
targets  específics manera conjunta (web, …) 

4. Obertura d’un punt de venda a mercat (corner, retail, display en gran 
superfície, …) 

Debat 
POSSIBLES ACTUACIONS – Cluster Development 
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Debat 
EN QUINS PAÏSOS ENS PODRIEM INTERNACIONALITZAR? 

 
Font: La font de les dades ha estat el consell oleícola internacional. 
* El CAGR s’ha calculat en tots els casos en què ha estat possible per al període ‘05-’12, en els casos on no ho ha 
estat possible per falta de dades, s’han donat el màxim d’anys possibles  

VOLUM de CONSUM 

C
A

G
R

 ‘0
5

-’
1

2
*

 

0% 

27% 

10% 

Xina 

Xile 

Rússia Brasil 

60% 

UE 

USA 

Arabia Saudí 

Australia 

-2% 

Països on el mercat és poc 
madur, i el creixement del 

mercat és elevat 

Països 
escandinaus 

Centre Europa 



FCE – PRODUCTE GOURMET 
 
• Processos de producció industrialitzats que permetin minimitzar 

els costos operacionals. 
• Estratègia mixta retail tradicional, restauració i també en grans 

superfícies.  
• Inversió en comercials (Força de vendes) 
• Accions de promoció e inversió en marca gourmet – Inversió en 

Marca 
• Gamma de productes amplia 

 

FCE – MAQUILA PRODUCTE GOURMET 
 
• Adoptar mètodes de producció industrialitzats que permetin minimitzar els costos 

operacionals al màxim sense perdre qualitats organolèptiques 
• Capacitat de produïr grans volums  
• Gestió de clients a nivell nacional i internacional: 

• Marcar una estratègia de partenariat (ll/t)  amb els clients 
• Cercar partners estratègics a nivell internacional 

FCE 
REPTES ESTRATÈGICS DEL CLÚSTER 



33 

Podem aconseguir-ho sense col·laboracions 
entre nosaltres?  

 

 

Debat 
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Agenda 

• Caracterització del Clúster i Opcions Estratègiques 

• Debat: Proposta de Pla d’Actuacions 

• Caracterització de dues Oportunitats de Negoci 

• PRODUCTES CIÓ 

• BOTIGUES SIBARIUM 

• Properes Passes 
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Identificació de les Oportunitats de Negoci 

2 OPORTUNITATS DE 
NEGOCI DIFERENCIADES 

Productes Ció 

Sibarium 
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• Distribuïdor de productes gourmet amb: 

 

 

 

 

 

 

• Actualment, l’empresa es troba en un procés d’expansió a nivell internacional 
intentant entrar al centre i est d’Europa (Alemanya i Rússia) així com a països asiàtics 
com Japó. L’objectiu a 2016, és facturar el 50% fora d’Espanya. 

• La palanca de creixement per internacionalitzar-se serà la gamma de productes 
propis, que actualment està composada per: 

• Olis d’Oliva Verge Extra: 

• OLIS AROMATITZATS (romaní, farigola, …) 

• OLIS MONOVARIETALS (arbequina exclusivament) 

• Gamma amplia de bolets en llauna 

Productes Ció 
PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

Distribució de tota la gamma de productes gourmet 
per al canal FoodService (CATALÀ+ESTATAL) 

Xarxa de botigues pròpies amb producte propi i de 
3rs,  especialitzada en olis gourmet (LOCAL – 
Boqueria a BCN) enfocada a REGAL 
GOURMET/TURISME 
  

DOS LÍNIES DE NEGOCI 
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Productes Ció 
DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

• Un oli de qualitats organolèpiques 
diferencials i amb personalitat 
pròpia 

• Producció objectiu: 25.000 
litres/any 

PRODUCTE 

Per sobre del preu de venda mitjà de 
la Ribera d’Ebre 

PREU 

A través de la venda directe del 
producte a les botigues pròpies de 
productes Sió  
LOCAL + INTERNACIONAL 

DISTRIBUCIÓ 

A càrrec de Productes Ció 
• Packaging 
• Disseny de l’Estratègia 

Promocional 
• Accions de comercialització 

PROMOCIÓ 
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Productes Ció 
EXEMPLE DE PACKAGING 
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Productes Ció 
RECOMANACIÓ DE CLUSTER DEVELOPMENT 

• Un oli de qualitats organolèpiques 
diferencials i amb personalitat 
pròpia 

• Producció objectiu: 25.000 
litres/any 

PRODUCTE 

Per sobre del preu de venda mitjà de 
la Ribera d’Ebre 

PREU 

A través de la venda directe del 
producte a les botigues pròpies de 
productes Sió  
LOCAL + INTERNACIONAL 

DISTRIBUCIÓ 

• Packaging 
• Disseny de l’Estratègia 

Promocional 
• Accions de comercialització 
a càrrec de Productes Ció 

PROMOCIÓ 

Idear un producte monovarietal i exclusiu de la Ribera 
d’Ebre, amb un relat al darrera, on el preu no actuïi de 

factor condicionant o limitant 
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• Dins de l’empresa de restauració en ruta Àreas, Sibarium és la secció de 
botigues gourmet amb 13 botigues en els aeroports més rellevants a nivell 
espanyol (Barcelona, Madrid, Bilbao, Canàries, Balears, …) 

• El target principal al què es dirigeix és el turista internacional que compra 
productes regionals de caràcter “gourmet” en una compra, en general no 
planificada als aeroports. 

• Compten amb una gamma de productes gourmet tradicionals, “TYPICAL 
SPANISH” amb component regional, molt àmplia on només de la categoria 
d’oli tenen més de 65 referències i més de 25 proveïdors. 

• Enmarcat en la seva estratègia d’augmentar el marge de les seves botigues 
volen llançar un projecte per elaborar i vendre tot tipus productes típics sota 
la seva pròpia marca “Sibarium”. L’oli seria un dels productes més rellevants 
per a ells.  

Sibarium 
PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 
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DEFINICIÓ DEL PRODUCTE 

• Amb un volum objectiu previst de 
15.000 litres en total 

PRODUCTE 

Preu mitjà ajustat (similar o una mica 
superior al actual de les empreses de 
Ribera d’Ebre 

PREU 

A través de la venda directe del 
producte a les botigues pròpies a 
nivell local però a clients 
internacionals. 

DISTRIBUCIÓ 

A càrrec de Sibarium: 
• Disseny de la marca 
• l’Estratègia Promocional 
• Accions de comercialització 

PROMOCIÓ 

Sibarium 
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Recomanació Clúster Development 

• Un oli de qualitats organolèpiques 
diferencials i amb personalitat 
pròpia 

• Producció objectiu: 25.000 
litres/any 

PRODUCTE 

Per sobre del preu de venda mitjà de 
la Ribera d’Ebre 

PREU 

A través de la venda directe del 
producte a les botigues pròpies de 
productes Sió  
LOCAL + INTERNACIONAL 

DISTRIBUCIÓ 

• Packaging 
• Disseny de l’Estratègia 

Promocional 
• Accions de comercialització 
a càrrec de Productes Ció 

PROMOCIÓ 

Busquen un proveïdor que els ofereixi un producte d’una 
qualitat suficient i a un preu molt competitiu que els 

permeti augmentar el marge 

Sibarium 
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Agenda 

• Caracterització del Clúster i Opcions Estratègiques 

• Debat: Proposta de Pla d’Actuacions 

• Caracterització de dues Oportunitats de Negoci 

• PRODUCTES CIÓ 

• BOTIGUES SIBARIUM 

• Properes Passes 
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Les empreses candidates que puguin complir 
amb els requeriments establerts, hauran de: 

• 18 de Setembre – 25 de Setembre 
ELABORAR UN MÀXIM DE DUES MOSTRES 
DE PRODUCTE 

• 25 de Setembre - ENVIAR-LES A CLUSTER 
DEVELOPMENT (que les agruparà i enviarà 
a PRODUCTES CIÓ) 

• 25 de Setembre- 15 d’Octubre: 
PRODUCTES CIÓ de manera independent 
BUSCARÀ A UN EXPERT PER DUR A 
TERME UN PROCÉS DE CATA DE 
PRODUCTES 

• Mitjans d’Octubre - S’ORGANITZARÀ UNA 
JORNADA on un representant de 
productes Ció vindrà a la Ribera d’Ebre 
per exposar la seva proposta i contactar 
de manera individual amb les empreses o 
entitats seleccionades 

Properes Passes Oportunitat de Negoci 
PRODUCTES CIÓ 

Tot i l’interès de Sibarium per col·laborar amb 
les empreses de la Ribera, el projecte es troba 
en una fase més incipient i requerirà més 
activitats de procés  

• Mitjans d’Octubre – Reunió Cluster 
Development Sibarium per acabar 
d’explorar les oportunitats de 
col·laboració de Sibarium amb la Ribera 
d’Ebre.  

SIBARIUM 
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Properes Passes Pla d’Actuacions 

Grup de Treball 

Outputs del Sector 
Llistat d’Actuacions 
(Cluster Development) 

… 

Selecció i priorització 
actuacions(Sector Oleícola) 

1 

2 

3 

4 


