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ASSISTENTS 

Els assistents als tallers responen als següents perfils: 

Personal tècnic de les AAPP d’ocupació  

Personal tècnic de les AAPP de prospecció 
empresarial i desenvolupament local 

Patronals 

Empreses industrials de la comarca 

Personal tècnic d’altres territoris 

Sindicats 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Cristina Fabián Delegada territorial ACCIÓ 

Cristina Ferré Tècnica de foment de l'ocupació Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

Carme Sogas Prospectora Oficina Municipal de Treball Ajuntament de Vilafranca 

Anna Lop Tècnica d'ocupació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Montse González 
Figueras 

Cap servei d'Ocupació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Xavier Senabre Coordinador Oficina Municipal Treball Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Jordi Julià Gerent CADES PENEDES SA 

Albert Rodriguez Coordinador  
CCOO Baix Llobregat,  Alt Penedès,  Anoia i 
Garraf 

Josep Ma. Romero Secretari general  
CCOO Baix Llobregat,  Alt Penedès,  Anoia i 
Garraf 

Cristina Molero Tècnica de Desenvolupament Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Ferran Ruiz 
Tècnic Reactivació Socioeconòmica 
COVID19 

Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Neus Lloveras Presidenta FEGP 

Montse Mondelo  Responsable de màrqueting i comunicació GRUP ONDUNOVA 

Carles Teruel Secretari d’organització UGT Anoia Penedès Garraf 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dimarts 29 de juny a través de la plataforma Zoom, amb una durada 

d’aproximadament dues hores entre les 9:30 i Les 11:30h. 

A la sessió participen persones que treballen a l’àmbit de les polítiques de desenvolupament, d’ocupació, 

membres de sindicats, empreses, patronals, etc., amb l’objectiu d’establir els principals reptes als que ha 

de fer front la comarca a l’àmbit de la indústria i la logística. Aquest objectiu es porta a terme a partir del 

debat entorn a la informació que aporta la diagnosi estratègica i del coneixement expert dels agents que 

participen a la sessió. 

Després de la benvinguda oficial al taller per part de la Montse González, Activa Prospect, la consultora 

que acompanya en el procés de definició de l’estratègia territorial, procedeix a presentar els principals 

resultats i reptes als que ha de fer front el territori identificats a partir de la diagnosi territorial 

preliminar. Posteriorment s’inicia la dinàmica participativa en la que s’abordarà la temàtica a partir d’un 

anàlisi DAFO plantejat a partir de preguntes concretes. 

1. DEBILITATS: Quina oferta de sòl industrial i polígons necessitem? Com els adaptem als nous 

requeriments de la indústria? Quines necessitats tenim en relació a la formació 

professionalitzadora? Com incorporem les dones, joves i població estrangera a la indústria? Quins 

serveis a la producció necessitem per fer més competitiva la nostra indústria? I com els 

impulsem? Digitalització, indústria 4.0, innovació i internacionalització. I quines infraestructures 

són deficitàries? 

2. AMENACES: Quins sectors industrials presenten una major amenaça i perquè? Com afecta la 

globalització a la indústria? I els canvis tecnològics? Les especialitzacions industrials actuals 

representen una amenaça? La demanda creixent de sòl logístic és una amenaça per els actius 

paisatgístics i la creació d’ocupació? L’oferta de sòl actual és la causa de l’increment de 

localitzacions d’activitats amb alts requeriments logístics? 

3. FORTALESES: Quines externalitats presenta la comarca per a la indústria? En què som 

competitius? Quines especialitzacions tenim? Quins agents i infraestructures són clau per a la 

indústria? 

4. OPORTUNITATS: Quines activitats industrials tenen una major projecció en els propers anys? 

Quins aspectes són clau per a que esdevinguin una font de creació d’ocupació i riquesa? Les 

especialitzacions industrials actuals representen una oportunitat? 

A partir d’aquestes quatre preguntes, es recullen en post-its les aportacions de les persones participants, 

s’organitzen i es debat entorn a les mateixes per tal d’aconseguir un coneixement més aprofundit, trobar 

punts de consens i discrepància i prioritzar els diferents elements apuntats. En total es destinen 75 

minuts a realitzar aquesta dinàmica. Posteriorment es realitza un debat amb torn obert de paraules entre 

totes les persones participants i es tanca amb una activitat final de priorització de tots els elements 

apareguts durant la sessió a partir de la següent pregunta: 

Quin és el principal repte que té la comarca en relació a la indústria i la logística? 

Finalment, es fa el tancament l’acte. 
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CAPTURES DE LA SESSIÓ 
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DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 Es percep un cert discurs negatiu respecte a 
la indústria que dificulta la captació de talent 
i la cobertura de llocs de treball especialitzats. 

 L’actual desencaix entre l’oferta formativa i 
el mercat laboral comarcal fa que hi hagi 
escassetat de mà d’obra a sectors com el del 
manteniment industrial, mentre que una part 
de la població continua desocupada. 

 L’actual desconeixement del nivell de 
digitalització del teixit empresarial de la 
comarca fa necessari un procés de detecció de 
necessitats tant entre el teixit productiu com 
entre les persones assalariades i desocupades. 

 L’actual oferta formativa de l’Alt Penedès no 
respon a les necessitats del teixit 
industrial. Es parla específicament d’una 
oferta insuficient d’ensenyaments de 
mecànica i electrònica industrials. En general 
es detecten dificultats per a trobar i retenir 
talent per part de les empreses locals. 

 L’aïllament dels PAE respecte a la xarxa de 
transport públic limita la competitivitat 
d’aquests i dificulta l’accés al mercat laboral de 
població sense accés al vehicle privat, 
principalment dones, joves i població 
estrangera. 

 La desactualització dels PAE de la comarca 
pel que fa a les dimensions de naus i parcel·les, 
l’accessibilitat, la connectivitat, l’accés a 
subministraments de manera adequada, etc. fa 
que hi hagi un desencaix entre els 
requeriments empresarials i l’actual oferta de 
sòl i naus industrials.  

 Davant aquestes dificultats i de la possibilitat 
d’atraure noves indústries i d’ampliar les 
existent, s’apunta a la rigidesa del 
planejament i a l’escassa agilitat de les 
administracions a l’hora de modificar els 
POUM, gestionar els permisos, etc. 

 No existeix cap organisme que coordini 
l’acció de la comarca a l’hora d’acollir noves 
inversions i empreses que s’hi vulguin 
localitzar. 

 La inexistència d’una política energètica 
compartida també frena la competitivitat 
del teixit industrial de l’Alt Penedès, pel qual 
l’energia és una de les principals despeses. 

 La comarca es troba en una posició 
geoestratègica privilegiada, molt pròxima a 
alguns dels principals eixos i infraestructures 
de transport i comunicació i als àmbits 
metropolitans de Barcelona i Tarragona. 

 La gran oferta d’oferta de naus i sòl 
industrial també s’identifiquen com una 
fortalesa a l’hora de posicionar la comarca com 
a destí industrial i logístic. 

 L’elevat pes de la indústria i la gran 
diversificació d’aquesta han fet que la 
comarca sigui més resilient davant dels xocs 
econòmics adversos. La vinculació de la 
indústria local amb la cadena agroalimentària 
també és un factor positiu, ja que és un factor 
d’endogenització de la indústria. 

 La qualitat de l’entorn és un factor positiu a 
l’hora d’atraure i retenir població i mà d’obra 
qualificada. 

 El “know-how” de la comarca al sector de 
l’automoció és una fortalesa a l’hora 
d’entomar la probable reconversió del sector. 

 Hi ha algunes experiències exitoses de 
coordinació entre el món educatiu i la 
indústria que han donat bons resultats i que 
poden ser replicables a altres activitats. 

 L’Alt Penedès compta amb projectes i espais 
de coordinació entre agents per fer front als 
reptes de la comarca. 



Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  5 

Buidat del taller d’Indústria i logística 
  

AMENACES OPORTUNITATS 

 L’excessiva concentració d’activitat 
logística a l’Alt Penedès és un risc pel paisatge 
i per l’ocupació fruit dels elevats requeriments 
d’espai i d’unes necessitats de mà d’obra més 
aviat escasses. 

 La globalització incrementa la 
competència i, per tant, els requeriments 
d’innovació i competitivitat de les empreses 
de la comarca. No estar capacitat per adaptar-
se a un entorn canviant pot posar en risc la 
supervivència de les empreses locals. 

 Si no s’inicia el procés de digitalització del 
teixit productiu de l’Alt Penedès, en el mig 
termini aquest no serà capaç de competir amb 
uns sectors cada vegada més digitalitzats i 
eficients. 

 La destrucció de llocs de treball que 
comportaran la digitalització i la indústria 
4.0 haurà d’anar acompanyada d’un procés de 
requalificació de la població que perdi la seva 
ocupació. 

 La deslocalització i la reconversió de 
sectors com el de l’automòbil amenacen a la 
indústria de la comarca. 

 La manca de relleu generacional a sectors 
com el del cartró posen en risc la continuïtat 
de les empreses del sector. 

 El paradigma de la sostenibilitat obre 
importants oportunitats a sectors com el de 
la indústria agroalimentària o el del cartró, 
l’impacte ambiental dels quals es pot reduir 
fàcilment. 

 El creixement de la indústria química és 
una oportunitat per a la creació de llocs de 
treball qualificats i de qualitat. 

 L’experiència i la reconversió del sector 
automobilístic poden esdevenir una 
oportunitat per a la indústria de la comarca. 

 Tot i ser també una amenaça, la digitalització 
i el canvi tecnològic també poden 
esdevenir oportunitats si la indústria de l’Alt 
Penedès és capaç d’incorporar els canvis, 
impulsar la innovació i anticipar-se a les noves 
necessitats. 

 L’aposta per un model de 
desenvolupament propi i d’institucions 
que promoguin espais de coordinació i 
intercanvi entre els agents pot fer més fàcil 
el desenvolupament de l’activitat econòmica. 
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Amenaces i Oportunitats 
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Debilitats i Fortaleses 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

L’Alt Penedès compta amb una tradició industrial, un entorn de gran qualitat i uns factors de localització 

i d’oferta de sòl industrial que han fet de la comarca un important pol de producció industrial. Aquest 

elevat pes de la indústria ha fet que la comarca fos més resilient davant dels xocs econòmics adversos 

com el de la covid-19, veient-se considerablement menys afectada i recuperant-se més ràpidament que 

la resta de comarques de l’entorn. Tanmateix, l’acceleració dels canvis que s’estan produint al món creen 

noves necessitats i obliguen a empreses i institucions a adaptar-se i canviar a un ritme cada vegada més 

ràpid. En aquest sentit, l’Alt Penedès presenta algunes mancances pel que fa a l’actualització dels seus 

PAE i a la dotació d’aquests amb les infraestructures, els serveis i la flexibilitat que actualment requereix 

la indústria. Un altre aspecte rellevant que frena la competitivitat del teixit productiu de la comarca és la 

dificultat amb la que es troben les empreses locals a l’hora de cobrir llocs de treball especialitzats i els 

requeriments de requalificació que tindran les empreses amb la progressiva adopció de la digitalització. 

Per fer front a tots aquests reptes l’Alt Penedès ha de definir un model propi de desenvolupament capaç 

de crear espais de coordinació entre agents i d’agilitzar l’adaptació i la incorporació als canvis esmentats. 

El paper que haurà de tenir la logística i els riscos que implica l’excessiva especialització en aquest sector 

també s’hauran d’abordar de manera conjunta, definint quina relació es vol tenir amb l’activitat 

industrial, l’activitat logística i la conservació del medi ambient i els actius paisatgístics. La concertació 

territorial també haurà d’abordar l’encaix entre l’oferta formativa de la comarca i els requeriments del 

seu teixit productiu. L’actual mancança de perfils professionals especialitzats i les dificultats 

d’incorporació de la població jove, les dones, les persones nascudes a l’estranger i la població de més de 

45 anys al mercat laboral fan necessari un abordatge integral que permeti donar resposta a les necessitats 

del teixit empresarial, facilitant la incorporació d’aquests col·lectius a llocs de treball remunerats de 

manera adequada. A aquest aspecte s’hi sumen les creixents necessitats de millora en l’àmbit de les 

competències digitals que és fruit del procés de digitalització de les empreses. Un procés que serà clau 

per garantir la supervivència i la competitivitat del teixit productiu de la comarca. 

En resum, els quatre gran reptes que ha d’abordar la comarca des de la perspectiva del sector industrial 

són: 1. Com atraure talent a la indústria, trencant la percepció social negativa actual i millorant l’encaix 

entre oferta i demanda, 2. Com ordenar l’activitat logística per tal que no entri en competència amb el 

desenvolupament de la indústria i respectant els valors paisatgístics i naturals,  3. Com donar suport als 

processos de digitalització, tant des de la perspectiva de les empreses com les persones, 4. Com millorar 

la governança actual en dos àmbits: en relació a les polítiques d’ocupació, per tal de millorar l’eficiència 

en el funcionament del mercat laboral i, en relació a les polítiques industrials que donin suport a la 

generació d’inversions futures. 

QUIN ÉS EL PRINCIPAL REPTE QUE TÉ LA COMARCA EN RELACIÓ A LA INDÚSTRIA I LA LOGÍSTICA? 
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VALORACIONS DE LA SESSIÓ 

 

 

1.Has trobat la jornada interessant? (%) 2. La documentació lliurada prèvia a la realització de 

l'acte ha estat útil? (%)

3. Creus que l'horari ha estat l'adequat? (%) 4. Creus que la durada de l'acte és l'adequada? (%)

5. L'organització, la infraestructura tecnològica i les 

eines per desenvolupar l'acte han estat les adequades? 

6. Valora el debat realitzat entre els participants? (%)
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7. Creus que el que s'ha treballat durant aquest acte 

serà útil per a la comarca? (%)

8. Recomanaries aquest tipus d'acte a un conegut/da? 

(%)

9. Fes una valoració general de l'acte (sent 0 el valor 

més baix i 5 el més alt) (%)
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