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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 

Cooperatives 

Agricultors/es 

Projectectes d’inserció 

Cellers 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Montse Garcia  Cap projectes Inserció Laboral ACTUA SCCL 

Maria del Mar Torres Gerent AECAVA 

Carme Mangas 
Tècnica de Promoció Econòmica i 
Ocupació 

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 

Josep Maria Calaf Tècnic de Medi Ambient Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

Anna Lop Tècnica Ocupació  Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Carme Sogas Prospectora Oficina Municipal de Treball Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Montse González  Cap de servei Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Ruben Calvo Cap de Joventut Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Xavier Senabre Coordinador Oficina Municipal Treball Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Guillem Vallès Tresorer Associació Viticultors Penedès 

Josep Maria Vernet Tècnic ADV Celler Cooperatiu de la Granada 

Alícia Almirall  Tècnica Promoció Econòmica Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Ramon Masip Coordinador Coopera 

Guillem Bau  Tècnic 
Coopsetània - Ateneu Cooperatiu del 
Penedès Garraf 

Felix Galimany President Covides 

Ruben Mateu Responsable finques vitícoles Família Torres 

Eloi Montcada Clúster manager INNOVI 

Glòria Garcia Cap de servei Mancomunitat Penedès-Garraf 

Leonor Giron  Tècnica Mancomunitat Penedès-Garraf 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme divendres 9 de juliol 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, 

representants de cooperatives i d’associacions de productors/es, cellers, tècnics de medi ambient i 

d’economia social i solidària, etc. amb l’objectiu d’establir els principals reptes als que ha de fer front la 

comarca a l’àmbit del despoblament, el món rural i el sector primari. 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, Cap del Servei d’Ocupació de 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 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: Perquè hi ha dificultats per fer el relleu generacional en les explotacions agràries? 

Són competitives i generen rendes suficients (abordar temes com la productivitat i el valor 

afegit)? Quines són les causes del despoblament que viuen els municipis amb base econòmica 

agrària? El model actual és mediambientalment, econòmicament i socialment sostenible? Quines 

necessitats de serveis i infraestructures té el sector agrari i el món rural? 

2. AMENACES: Quins canvis en els valors de les persones i hàbits de consum poden representar una 

amenaça al sector agrari i el món rural? Com influiran les polítiques de desenvolupament rural 

de la UE, de l’Estat i de la Generalitat? 

3. FORTALESES: Quines aportacions fa el sector agrari i el món rural al desenvolupament econòmic 

i en la sostenibilitat social i mediambiental de la comarca? Quins són els seu principals actius? 

4. OPORTUNITATS: Quins canvis en els valors de les persones i hàbits de consum poden representar 

una oportunitat al sector agrari i el món rural? Com influiran les polítiques de desenvolupament 

rural de la UE, de l’Estat i de la Generalitat? 

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 al sector agrari i el món rural? 

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

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect i Ajuntament de Vilafranca del Penedès  
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DAFO 

DEBILITATS FORTALESES 

 L’escàs reconeixement social de l’activitat 
primària ha generat un desconeixement 
generalitzat de les oportunitats que ofereixen 
l’agricultura i la ramaderia i ha creat un 
trencament generacional que fa que el jovent no 
vulgui assumir el relleu de les explotacions 
agrícoles i ramaderes. 

 A més, el jovent que sí que vol mantenir 
l’activitat o posar en marxa nous projectes troba 
greus dificultats per accedir a la terra. 

 A més, la posada en marxa de nous projectes es 
veu frenada per la dificultat que imposa l’actual 
burocràcia. 

 L’escassa professionalització, les dificultats per 
associar-se i col·laborar, l’expansió del 
monocultiu de vinya i la poca implantació dels 
circuits curts de comercialització limiten la 
competitivitat de les explotacions de la 
comarca. 

 La dependència de grans distribuïdors i 
comercialitzadors pressiona constantment els 
preus a la baixa, precaritzant a un sector que 
requereix grans inversions per a la seva 
tecnificació. 

 L’oferta formativa de la comarca relacionada 
amb el món agrari és escassa i la que hi ha és 
molt enfocada a la vinya i l’elaboració de vins i 
caves. 

 L’expansió del monocultiu de vinya i la creixent 
diversificació de les tasques que ha de realitzar 
la pagesia per tal de tirar endavant les 
explotacions limiten la diversitat agrària de la 
comarca i obliguen a una professionalització 
creixent del sector. 

 L’agricultura i les sinèrgies que genera amb la 
ramaderia extensiva són una gran fortalesa per 
la seva capacitat de conservació del paisatge i 
de l’entorn natural, dos dels principals punts 
forts de la comarca. 

 Aquests elements han acabat consolidant una 
forta identitat vinculada a la comarca i al seu 
paisatge i tradicions. 

 L’agricultura és, a més, un dels pilars de 
l’economia comarcal i presenta una gran 
potencialitat pel que fa a la creació de vincles 
amb la indústria, el turisme i la cultura. 

 

AMENACES OPORTUNITATS 

 El canvi climàtic suposa una greu amenaça per 
a la continuïtat del sector primari de la comarca 
fruit de la incertesa respecte a la disponibilitat 
d’aigua i a l’increment de les temperatures. 

 Les dinàmiques metropolitanes de localització 
d’empreses i població poden acabar suposant 
una massificació d’activitat logística i l’arribada 
de nous contingents de població fruit de 
l’eliminació dels peatges localitzats a la comarca. 

 Hi ha una conscienciació creixent de la població 
respecte a conceptes com l’ecologia i la 
sostenibilitat i respecte a l’impacte ambiental 
dels hàbits de consum.  

 En el nou paradigma de la sostenibilitat, la 
proximitat i la qualitat són també dos aspectes 
que estan cobrant rellevància. Aquests elements 
són importants a l’hora de transitar cap a un 
model en el que les produccions petites tinguin 
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Aquestes dinàmiques generen una demanda de 
sòl que va en detriment de l’activitat primària i 
poden posar en risc els actius paisatgístics, 
naturals i ecològics.  

 L’expansió del comerç electrònic pot acabar 
perjudicant al comerç local i trencant encara més 
la relació entre el productor i el consumidor. 

 La pèrdua d’ingressos de les llars com a resultat 
de la destrucció o suspensió d’ocupació arran de 
la pandèmia pot fer que els consumidors/es 
prioritzin el producte pel preu i no per la qualitat. 
És a dir, pot comportar una pèrdua de capacitat 
adquisitiva i de reducció del consum. 

 La PAC està suposant una homogeneïtzació del 
sector a nivell europeu, sense tenir en compte 
les realitats i necessitats locals. 

 La legislació vigent és excessivament restrictiva 
amb les petites produccions, fet que en 
desincentiva la seva proliferació. Cal una 
normativa adaptada a la realitat de les petites 
explotacions de producció i transformació.  

un pes més important davant les explotacions 
extensives.  

 L’agricultura ecològica i la proximitat són clau 
per tal del preservar els valors culturals i 
paisatgístics anteriorment esmentats així com 
per garantir la perdurabilitat del model. A més 
de ser un sector en clar creixement, l’agricultura 
ecològica ofereix  moltes oportunitats pel 
desenvolupament de nous mercats. 

 Hi ha un progressiu canvi de concepció del món 
agrari que està fent possible una lenta 
incorporació del jovent al sector, posant en 
marxa projectes de producció, elaboració, 
comercialització i/o recuperació de finques 
agràries, sovint des del prisma de l’ecologia i la 
sostenibilitat. 

 El teletreball obre la porta a acollir nova 
població al territori gràcies a la descentralització 
d’activitats que abans es localitzaven als entorns 
metropolitans. 

 Els creixents projectes de caire cooperatiu, 
l’associacionisme  o l’economia social i solidària 
faciliten el sorgiment de sinèrgies entre 
productors/es i elaboradors/es i fan possible un 
treball en xarxa que és imprescindible per 
incrementar l’escala i l’abast dels projectes 
emergents. 

 Malgrat poder ser una amenaça greu com a 
resultat de la competència amb grans cadenes, 
el comerç electrònic també pot ser una 
oportunitat per la petita producció. 
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Amenaces i Oportunitats 
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Debilitats i Fortaleses 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

L’agricultura i la ramaderia de l’Alt Penedès passen per un moment de debilitat fruit de la manca de relleu 

generacional, de la multiplicació de tasques que ha de fer la pagesia per mantenir els seus ingressos, de 

l’expansió del monocultiu de vinya, que homogeneïtza el paisatge i fa més vulnerable a la comarca davant 

del repte del canvi climàtic, i de la dependència de grans intermediaris i cadenes de comercialització que 

pressionen constantment els preus dels productes primaris a la baixa.  A més, les actuals dinàmiques 

metropolitanes situen a l’Alt Penedès com un focus d’atracció d’inversions logístiques i residencials que 

en el mig termini posen en risc la conservació del paisatge i la creació d’ocupació.  

El lent canvi de percepció respecte a l’activitat primària està generant un canvi de valors que posen al 

centre la conservació del paisatge i del medi natural i la sostenibilitat de les activitats humanes. La 

pandèmia ha accelerat aquest procés de sensibilització i ha posat la salut al centre de les prioritats. Aquest 

canvi de valors està fent que l’ecologia, la proximitat i la qualitat dels productes agafin rellevància, posant 

sobre la taula les potencialitats de creació de sinèrgies entre unes activitats agrícoles i ramaderes 

respectuoses amb l’entorn i saludables, amb la indústria de transformació agroalimentària i amb un 

sector turístic que reverteixi positivament sobre la població i l’economia locals. 

Així doncs, s’obren tres línies d’acció prioritàries per tal d’abordar els reptes als que ha de fer front 

actualment el sector primari de l’Alt Penedès. En primer terme, cal revaloritzar tant l’activitat com el 

producte primari mitjançant la creació de canals directes de comercialització, la incorporació de noves 

tecnologies que facin més eficients les explotacions, diversificant els cultius i les fonts d’ingressos i creant 

mecanismes de suport que permetin centrar els esforços de la pagesia en aquelles activitats de major 

valor afegit. En segon terme, cal potenciar la formació professionalitzadora i l’encaix d’aquesta amb les 

necessitats del sector, per tal de millorar la competitivitat i la innovació a les explotacions. Finalment, 

aquests elements juntament amb mecanismes que facilitin l’accés a la terra i la posada en marxa de nous 

projectes han de tenir com a finalitat l’increment de la rendibilitat de les activitats primàries i la 

incorporació de persones que es vulguin dedicar al camp, fent possible l’atracció de talent i 

l’imprescindible relleu generacional de les explotacions. 

 

QUIN ÉS EL PRINCIPAL REPTE QUE TÉ LA COMARCA EN RELACIÓ AL SECTOR AGRARI I EL MÓN 

RURAL? 
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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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