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• La societat del Risc zero  

• Els bacteris no coneixen fronteres, l’alarma social tampoc

• Aplicació del principi de prevenció vs unilateralitat i altres interessos

• Rigor, base científica i agilitat en la investigació

• Funcionen els sistemes de control?

• Coresponsabilitat de les autoritats europees, estatals i regionals, lleialtat  
institucional i coordinació de les accions i de les estratègies de comunicació

• Immediatesa i transparència en la informació per evitar l’alarma social  i els 
efectes negatius induïts (crisi de confiança, canvi d’hàbits, repercussions 
econòmiques, socials i ambientals)

• La responsabilitat dels mitjans

• La crisi de l’e.coli a Catalunya (gestió de la crisi  i comunicació) 

Idees clau
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Gestió de la crisi  Catalunya

Gestió
operativa 
del DAAM

Gestió de la 
Comunicació
del DAAM

Interacció:  

•Dept. SALUT, ACSA

•MARM, UE

•SECTOR: representants del 
sector, sindicats, patronals, 
OPFH, i altres entitats; 
lobbys sector

•Mitjans de comunicació i 
població general

Agents implicats:

Gabinet HC 

Secretaria 
general

DG’s 

SERMA 

Ass. Jurídica, 

Oficines 
Comarcals, 

Control, anàlisi i 
prevenció

Mesures suport, 
informació

Gestio ajuts

Estratègia 
política y lobby
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• 26 maig:  maig es rep l’alerta i s’inicien els protocols de comunicació amb : Acsa, Marm i Afrucat i Mercabarna. Es descarta la 
presència de persones afectades i de lots de cogombres procedents de Catalunya 

• 27 maig:  entrevistes HC en ràdio i agències traslladant  missatge de calma (ates que no hi ha cap cas detectat a Catalunya ni cap lot 
de producte afectat  i demanant confiança als consumidors)

• 28 maig:   el DAAM convoca reunió amb el sector per analitzar afectacions (sindicats, Fcac, Afruct, Mercabarna, Indulleida, 
Mercolleida, Associacions de productors d’hortofruticultura  OPHF etc.) 

• 29-31 maig: Contactes bilaterals continus amb Acsa, Ministeri etc. Organització interna de les DG’s implicades i oficines comarcals , 
planificació i procediments per tramitar reclamacions

• 1 juny: Reunió amb el sector al Parlament x valoració afectació i danys

• 2-3  juny: Reunions al Ministeri amb totes les CCAA + bilaterals .

• 7 juny: tramesa d’informació, formularis  i suport i assessorament als  sector per iniciar peritatges i reclamacions

• 9 juny: Catalunya reclama que les ajudes s’ampliïn també als  productors que no estan dins una OPFH i que cobreixin el 100% de les 
pèrdues

• 30 juny: Taula sectorial específica sobre la crisi del cogombre + problemes frontera França

• 13 juliol : Conferència sectorial Marm,- Catalunya demana mesures extraordinàries de retirada per fer front caiguda dels consum i dels 
preus per crisi cogombre que afecta fruites i verdures

• 19 juliol: bilateral Asaja, es confirmen mesures extraordinàries que reclamava Agricultura (per retirada fruita) 

• 25 juliol: Catalunya considera insuficients les mesures i reclama que la UE assumeixi el 100% del cost retirada fruita pinyol

• 26 juliol: Cataluyna demana  a l’Estat  i ala UE protecció per als camions de fruita que passen per la frontera francesa (boicot França)

• 5 agost: Catalunya incia la liquidació de les ajudes als productors afectats per l’e.coli

Cronologia de la crisi
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Impacte sobre 
el sector
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El cogombre és el producte més afectat per la 
caiguda de preu, si bé es tracta d’un producte 
minoritari a l’horticultura catalana
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PRODUCTES DE REFERÈNCIA 

ANALITZATS I COMARQUES 

DE PRODUCCIÓ

(presents maig i juny )

Impacte sobre 
el sector

COMARCA(2) PRODUCTES (1)

cogom
bre

enciam tomata ceba
tendra

mongeta
tendra

cirera
(3)

maduixa
(3)

Baix Camp & & & & &

Baix 
Llobregat

& & & & & &

Maresme & & & & & &

Noguera &

Segrià &

• Els productes hortícoles del quadre : enciam, tomata, ceba i mongeta tendra, representen un 45 % de la superfície hortícola de 
Catalunya. 

• En el període considerat ( maig / juny) representen encara més ( un 65 % ) doncs dels altres  productes importants ( carxofa, col, 
coliflor, meló ) la campanya ha acabat o no ha començat.

• El cogombre no arriba a l’1 % de la superfície conreada

• Les comarques esmentades son les més importants en relació als productes reflectits

• S’inclouen com a referència de les fruites de maig i juny 

Entre el 45% i el 
65% de la 
producció
hortícola

1% de la 
producció
hortícola
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Conclusions de la gestió de la crisis de la e.coli

•El DAAM ha realitzat una gestió integral i coordinada de la crisi de l’E.Coli mitjançant l’estructura territorial del DAAM a través 
dels serveis territorials i les oficines comarcals . Utilitzant així els recursos i els mecanismes que el DAAM té per la gestió de 
retirades de productes.

Es valora positivament la relació que tenen les Oficines Comarcals amb el sector de producció hortofructícola i per tant es 
considera, que, és aquesta la via de gestió i comunicació amb el sector. No obstant, s’ha posat de manifest que cal reforçar i 
continuar treballant amb la millora de la comunicació amb la totalitat de les organitzacions i entitats que conformen els sectors 
productius així com els productors particulars, i si cal, redefinir els mecanismes de coordinació entre serveis centrals i el territori.

•S’ha comunicat, en tot moment, totes les actuacions a les entitats representatives del sector , fent-les partícips de les 
decisions, de les mesures a prendre i de la sistemàtica de comunicació de tots els procediments.

•Cal cercar una forma de comunicació eficaç i eficient que arribi a tots els productors, inclosos aquells que no pertanyen a cap 
organització ni OPFH , donat que s’ha posat de manifest que els mecanismes que s’han establert no han arribat de forma adient 
a tot ells.

•Dels resultats d’aquesta crisis, es desprèn que cada cop més resulta imprescindible estructurar i reforçar el sector en OPFH . 
Els mecanismes que utilitza la UE per a gestionar les crisis, entre d’altres coses, és mitjançant les OPFH i, per tant, si a Catalunya 
el sector no és prou sòlid ni està estructurat mitjançant els mecanismes que utilitza la UE, difícilment podrem arribar a utilitzar 
instruments que posa a disposició del sector agroalimentari la UE. És per tant un factor imprescindible i de treball de cara al futur, 
la unificació i reestructuració del sector en OPFH i altres organitzacions com les cooperatives, o estructures que donin la solidesa 
suficient que necessita el sector.
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www.gencat.cat

Gràcies per la vostra atenció


