
Resultats de l’estudi per la diversificació de 
cultius a la Ribera d’Ebre 

Núria Descarrega Altadill 

Tècnica de suport al sector agroalimentari 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al 
desenvolupament local 

Jornada tècnica XLI Jornades agràries de la fruita 

25 d’octubre de 2019 



Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,en el marc 
dels Programes de suport al desenvolupament local 

-Sector estratègic de la comarca 

-S’enfronta a una greu amenaça: el virus de la Sharka, malaltia 
que afecta als albercocs, presseguers i nectariners (representa 
el 81% de la producció de fruita dolça de la comarca) 

-Únic tractament efectiu és arrancar l’arbre (aprox. 90 ha 
arrancades aquest 2019) 

Estudi d’anàlisi de mercat d’alternatives productives per a la 
diversificació de cultius del sector de la fruita dolça a la 

Ribera d’Ebre 

Sector de la fruita dolça 
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Creixement i 
potencial 
econòmic 

Adaptabilitat 
a la Ribera 

d’Ebre 

Potencials cultius 

substitutius 

Demanda 
comercial 
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-Anàlisi del mercat nacional, europeu i internacional: anàlisi de 

l’evolució del consum i de producció 

-7 entrevistes amb experts del sector per conèixer els cultius 

destacats durant l’anàlisi de mercat 

-11 entrevistes en comercialitzadors nacionals i europeus 

Principals activitats realitzades 
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Cultiu Motiu 

Alvocat 

Cultiu subtropical 

Varietat que es 
consumeix: Hass 

No té sentit a nivell 
comercial 

Pistatxo 
Necessita una humitat 

relativa menor del 60%. 

Descartats 
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Cultiu Motiu 

Moniato 

Consum liderat pels 
americans 

Canvi radical de 
tipologia de cultiu 

Nabiu 

Molta producció 

Mercat gairebé saturat 

No seriem competitius 

Raïm de taula Inversions en I+D 

Descartats 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

EL MERCAT 

ELS CANALS 

DE VENTA 

ELS 
COMPETIDORS 

• Tan a nivell internacional com nacional és un mercat 
creixent i estable, porta funcionant anys.  
 

• El consumidor sofisticat, a nivell català, coneix i 
valora la zona productora de la Ribera d’Ebre -
Tarragona 
 

• Es demanen cireres de calibre gros i color fosc amb 
uns ºBrix mínims de sucre.  
 

• Creixements en torn 12% 

El negoci de la cirera 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

ELS 
COMPETIDORS 

• Els canals de venda són els tradicionals per al sector del 
préssec – la gran distribució europea   
 

• Inclús en alguns casos el comprador pot ser el mateix al 
qual ja venem (Stone fruit buyer o berries buyer) 

ELS CANALS 

DE VENTA 

EL MERCAT 

El negoci de la cirera 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

EL MERCAT 

• Turquia, USA, Rússia, Xile o Itàlia són els principals productors 
(Espanya 10ª) 

• La Ribera d’Ebre té una finestra d’oportunitat clara al principi de 
temporada (Abril-Maig) per al mercat europeu on arriba abans que 
altres competidors més forts (en producte i logística) per al mercat 
europeu. 

Mapa dels principals productors de cirera a nivell mundial (2017) 

ELS 
COMPETIDORS 

ELS CANALS 

DE VENTA 

El negoci de la cirera 
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ELS 

COMPETIDORS 

EL MERCAT 

LA INVERSIÓ 

INICIAL 

ELS CANALS 

DE VENTA 

15.000 – 60.000 €/ha 
              (amb cobertura) 

3-4 anys 

El negoci de la cirera 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

EL MERCAT 

ELS CANALS 

DE VENTA 

ELS 
COMPETIDORS 

• Demanda en alça a tot el món; durant la pròxima dècada es 
preveu una gran sortida al mercat exterior, beneficiada 
especialment per la sequera que ha patit Califòrnia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Des del 2013 el consum d’ametlla ha tingut un creixement 

mundial d’entre el 4% i el 5%, a futur en 10 anys s’espera 
que creixi la producció per respondre a l’actual demanda, 
fins un +50% segons les últimes dades 

El negoci de l’ametlla 

“Las estimaciones pasan por que la producción 
global crezca un 50%, hasta 1,8 millones de 
toneladas anuales, a final de la próxima década. Y 
antes, para 2024, el número de hectáreas pasará de 
1,9 a 2,5 millones” 
 

El Confidencial, 16/08/2019 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

ELS 
COMPETIDORS 

ELS CANALS 

DE VENTA 

EL MERCAT 
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FINAL 

• En comparació amb la fruita dolça de pinyol, en el negoci de 
l’ametlla tenim molts més intermediaris, alguns, com la 
industria transformadora, de grans dimensions i poder de 
compra 

• Es dona una certa integració dels principals players que 
(produeixen-transformen-venen a 3rs i a la gran distribució 
Ex. Borges) 
 

El negoci de l’ametlla 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

ELS 
COMPETIDORS 

ELS CANALS 

DE VENTA 

EL MERCAT 

CANVI RADICAL EN EL TIPUS DE NEGOCI, amb 

el conseqüent canvi en la forma de 

comercialització, actius necessaris, etc… 

El negoci de l’ametlla 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

EL MERCAT 

• Els màxims productors són Estats Units (esp. Califòrnia), Espanya, 
Marroc i Iran 

• Concentrat bàsicament en grans comercialitzadors com Borges o Fruit 
Ravich 

• Donat el creixement del mercat nous entrants comencen a treballar-la 
 

Mapa dels principals productors d’ametlla a nivell mundial (2017) 

ELS 
COMPETIDORS 

ELS CANALS 

DE VENTA 

El negoci de l’ametlla 
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ELS 

COMPETIDORS 

EL MERCAT 

LA INVERSIÓ 

INICIAL 

ELS CANALS 

DE VENTA 

El negoci de l’ametlla 

15.000 €/ha (secà) 
40.000 €/ha (regadiu) 

5-7 anys 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

EL MERCAT 

ELS CANALS 

DE VENTA 

ELS 
COMPETIDORS 

• És un mercat d’alt creixement durant els últims anys 
 

• Destaca sobretot el kiwi com a oportunitat clau de 
cara al futur. Cal dir que el kiwi groc és el que està 
creixent més 
 

• Tot i que també existeix el kiwi vermell, només s’està 
començant a consumir a Àsia. A Occident encara no hi 
ha suficient demanda 
 

• Creixements de doble dígit (10% pel kiwi verd) 

El negoci del kiwi 



Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,en el marc 
dels Programes de suport al desenvolupament local 

LA INVERSIÓ 

INICIAL 

ELS 
COMPETIDORS 

• Els canals de venda són els tradicionals per al sector del 
préssec (la gran distribució) però amb un important 
focus a nivell espanyol i local- català més que no 
europeu, doncs Espanya és el gran consumidor de kiwis 
de la UE 

ELS CANALS 

DE VENTA 

EL MERCAT 

El negoci del kiwi 
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LA INVERSIÓ 

INICIAL 

EL MERCAT 

• Tot i que Xina és el màxim productor a nivell mundial, el kiwi que es 
consumeix a Europa prové bàsicament de Nova Zelanda i d’Itàlia 

• No es pot tenir en compte la precocitat com un valor diferencial per a 
aquest cultiu. “Quan acaba de vendre Zespri, comença a vendre la 
resta”; són claus les aliances amb els grans comercialitzadors de kiwi 

• Concentrat bàsicament en Zespri (grans inversions en màrqueting, I+D, 
acords amb productors...). En segona posició, Kiwi Atlántico, d’especial 
importància a Espanya un dels principals consumidors a Europa 

 

Mapa dels principals productors de kiwi a nivell mundial (2017) 

ELS 
COMPETIDORS 

ELS CANALS 

DE VENTA 

El negoci del kiwi 
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ELS 

COMPETIDORS 

EL MERCAT 

LA INVERSIÓ 

INICIAL 

ELS CANALS 

DE VENTA 

El negoci del kiwi 

40.000 – 70.000 €/ha 
              (kiwi groc) 

3-7 anys 
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Conclusions 
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Reptes productius 

Conèixer l’adaptabilitat del kiwi  

Esbrinar si tenim alguna finestra d’oportunitat 

Reptes de negoci 

Conèixer les claus del negoci (anàlisi de les principals tendències de futur, 

competència, canals de comercialització...) 

Esbrinar les inversions i el retorn del cultiu 

És necessari que fem llaços comercials amb grans comercialitzadors? 

Reptes estratègics 
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