Diagnosi de la cadena de valor de l’alimentació
i les begudes del programa Treball, Talent i
Tecnologia (TTT) de l’Alt Penedès
ANÀLISI I DIAGNOSI

1

Índex
1.

METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI ....................................................................................................................... 3

2.

DEMOGRAFIA ........................................................................................................................................................... 4

3.

4.

5.

2.1.

Estructura de la població ............................................................................................................................. 4

2.2.

Evolució de la població ................................................................................................................................. 6

2.2.1.

Creixement natural ............................................................................................................................. 6

2.2.2.

Creixement migratori ......................................................................................................................... 7

MERCAT DE TREBALL............................................................................................................................................ 8
3.1.

Població ocupada ........................................................................................................................................... 8

3.2.

Característiques de l’atur ......................................................................................................................... 10

ACTIVITAT ECONÒMICA ..................................................................................................................................... 26
4.1.

Context general ........................................................................................................................................... 26

4.2.

Cadena de valor del sector agroalimentari ......................................................................................... 27

4.2.1.

Magnituds macroeconòmiques.................................................................................................... 27

4.2.2.

Mapa de la cadena de valor del sector agroalimentari ......................................................... 29

4.2.3.

Baules de la cadena de valor ......................................................................................................... 32

4.2.4.

Distribució de la força del mercat de treball ............................................................................. 46

ANÀLISI DEL GRAU DE DIGITALITZACIÓ ....................................................................................................... 49
5.1.

Digitalització de la societat ...................................................................................................................... 49

5.2.

Digitalització de les empreses ................................................................................................................ 51

5.3.

Digitalització de les persones treballadores ....................................................................................... 67

6.

CONCLUSIONS I IDEES CLAU ............................................................................................................................ 77

7.

POTENCIALS LÍNIES D’ACTUACIÓ ................................................................................................................... 80

8.

PROPOSTES........................................................................................................................................................... 81
8.1.

Projectes per a la digitalització de l’agricultura i la indústria alimentària. ................................. 83

8.2.

Projectes per a la digitalització de proveïdors de productes i serveis auxiliars. ...................... 88

8.3.

Projectes per a la digitalització de punts de venda i la restauració. ............................................ 91

8.4.

Projectes transversals. ............................................................................................................................. 95

8.5.

Proposta d’itineraris formatius ............................................................................................................ 100

2

1. METODOLOGIA DE LA DIAGNOSI
Per a l’elaboració del present document de diagnosi s’han emprat les informacions
provinents de les fonts estadístiques oficials referents a demografia i característiques de la
població, el mercat de treball i l’activitat econòmica:
>

Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)

>

Estadística de superfícies i produccions comarcals dels conreus agrícoles,
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

>

HERMES de la Diputació de Barcelona

>

Observatori del Treball i Model Productiu (OTMP), del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.

>

Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)

>

Registre Vitivinícola de Catalunya, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural

>

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI)

>

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) del Ministeri d'Inclusió, Seguretat
Social i Migracions.

L’anàlisi de les dades i informacions obtingudes de les fonts esmentades anteriorment s’ha
complementat amb la realització d’una enquesta dirigida al teixit econòmic amb l’objectiu de
detectar el grau de maduresa digital del teixit empresarial, així com també la detecció de
potencials oportunitats de millora en relació a la transformació digital de les empreses, i
l’adquisició de noves habilitats i aptituds dels diferents perfils professionals.
Per altra banda, el present document inclou una anàlisi de caràcter qualitatiu centrada en
la realització d’una sèrie d’entrevistes a diferents representants del teixit empresarial de la
comarca que es vinculen a la cadena de valor agroalimentària. Els resultats d’aquestes
entrevistes s’han complementat amb aportacions obtingudes dels agents clau del territori
que desenvolupen la seva activitat prestant servei al propi teixit empresarial, així com també
altres tipus d’organitzacions i institucions que contribueixen a la dinamització de l’activitat
econòmica, a promoure l’intercanvi de coneixement i a generar noves oportunitats per a la
incorporació de talent a la pròpia cadena de valor. També s’ha procedit a una recerca de
documentació i estudis disponibles pel que fa a la cadena de valor agroalimentària, així com
de soluciones i bones pràctiques enfocades a la millora de la competitivitat, la innovació i la
digitalització dels sectors vinculats a la cadena.
Tot plegat, es recull en el present document a través d’una tasca de gabinet i de contrast
amb persones amb coneixement expert del territori.
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2. DEMOGRAFIA
2.1. Estructura de la població
Els 27 municipis que conformen l’Alt Penedès, compten amb una població de més de
100.000 habitants, amb Vilafranca del Penedès com a nucli aglutinador de població,
juntament amb altres municipis destacats com Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els
Monjos o Gelida. Ara bé, el 75% dels municipis tenen menys de 2.500 habitants, conferint-li
un aspecte més aviat rural. Aquest fet també s’observa en les xifres de densitat de població,
on en conjunt, la densitat de població a l’Alt Penedès és de 182,9 habitants per quilòmetre
quadrat, per sota dels 239 de la mitjana catalana.
Gràfic 1. Densitat de població dels municipis de la comarca de l’Alt Penedès. 2019.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

La població de l’Alt Penedès va arribar als 109.606 habitants l’any 2020. Tal com s’observa
el gràfic 2, la meitat de la població es troben en nuclis de 10.000 a 50.000 habitants, és a
dir Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia. Tot i així, és important tenir en compte
que l’altre 50% es troba en els altres 25 municipis inferiors als 10.000 habitants. El 25% de
la població restant de la comarca, es troba en 10 municipis de 2.001 a 5.000 habitants.
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Gràfic 2. Distribució de la població a l’Alt Penedès
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

Un 49,9% del habitats de l’Alt Penedès són homes i un 50,1% dones. El gràfic 3 mostra la
distribució de la població en una piràmide equilibrada, però regressiva, i s’observa que la
base és més estreta que la part central i una població envellida.

Gràfic 3. Piràmide de població de l’Alt Penedès. Any 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

5

2.2. Evolució de la població
En els darrers 20 anys la població de l’Alt Penedès ha crescut en gairebé 32.000 habitants,
un 40,4%. Es poden distingir fins a tres períodes, el primer fins l’any 2009, en ple esclat de
l’anterior crisi, concentra la major part d’aquest creixement (34%), amb un ritme del 3,3% de
creixement anual. Entre 2009 i 2016 el creixement s’estanca, 2% en tot el període i una
mitjana del 0,3% anual. A partir d’aquest període, sembla que el creixement poblacional
torna a repuntar lleugerament, a l'haver un creixement del 3% i una mitjana anual del 0,9%.
Per últim, les primeres dades indiquen que l’esclat de la pandèmia a principis de 2020 no va
afectar en absolut al creixement de la població.
Gràfic 4. Evolució de la població de l'Alt Penedès
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

2.2.1. Creixement natural
Entre 2001 i 2019,1 per la diferència de naixements i la de defuncions, la població de l’Alt
Penedès va créixer potencialment en 5.822 persones. Si la mortalitat any a any s’ha
mantingut sempre entre les 700 i 900 persones, la natalitat té una tendència creixent fins
l’any 2010, des dels 900 naixements als 1.400. Des d’aquell any, emprèn una tendència
clarament a la baixa, situant-se al voltant de 900 naixements el 2018 i 2019, equilibrant-se
amb la mortalitat.
Com a conseqüència de naixements i morts, el creixement natural de l’Alt Penedès fa una
clara forma de muntanya, amb un creixement accelerat entre 2000 i 2006, un període de

1

No hi ha dades disponibles pels anys 2020 i 2021.
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sosteniment fins a 2011, i un període de desacceleració del creixement, fins arribar a una
situació estable de creixement gairebé nul el 2018 i 2019.
Gràfic 5. Creixement natural de la població
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

2.2.2. Creixement migratori
El creixement migratori de l’Alt Penedès segueix tres moments diferenciats. Entre 2002 i
2008 el saldo migratori és sempre positiu amb entre 2.890 i gairebé 3.300 persones anuals,
amb el pic màxim de 3.267 en l’any 2004. Des de 2009 i fins l’any 2015, és més aviat baix,
intercalant anys de creixement negatiu. Des d’aleshores, sembla començar un nou cicle de
creixement positiu, principalment per un repunt de la immigració. De forma global, el saldo
migratori ha aportat 28.738 persones al creixement poblacional.
Gràfic 6. Creixement migratori a l'Alt Penedès
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
Inmigracions

Emigracions

Saldo Migratori

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT
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3. MERCAT DE TREBALL
Aquest apartat aporta informació de context de la força del treball a la comarca de l’Alt
Penedès i, principalment, analitza l’atur i en caracteritza els perfils més afectats no només
a nivell general, sinó també prestant atenció als sectors que conformen la cadena de valor
de l’alimentació i les begudes. És per aquest motiu que aquest apartat conté dos apartats,
un breu sobre la població ocupada, i en el segon, tracta sobre la població desocupada i les
seves característiques tant a nivell general com la relativa al sector que s’analitza en aquest
diagnosi.

3.1. Població ocupada
El nombre de persones ocupades de l’Alt Penedès va acabar l’any 2020 sent una mica més
de 46.000 persones, mentre que en les últimes dades recents de 2021, el setembre, fou de
47.299 persones. La taxa interanual entre el setembre de 2020 i 2021 fou un lleuger
increment del 3% més de persones ocupades. La majoria dels ocupats són homes, amb un
55,2% que no n’ha variat aquest últim any.
El nombre d’ocupats de la comarca experimenta un creixement des dels mínims de maig i
juny de 2020, es manté per sobre del desembre de 2018 i queda menys d’un 1% per sota de
la dada de desembre 2019. En la representació 7, s’hi pot observar gràficament l’impacte de
l’arribada de la COVID-19, que ha interromput la dinàmica en que l’ocupació creix durant el
primer i segon trimestre de l’any 2020, torna a decréixer el tercer i quart i, durant el 2021,
l’ocupació torna a créixer. El nombre d’ocupats del juliol de 2021 és la xifra més alta des de
que hi ha registres, el març de 2012.
Gràfic 7. Evolució de la població ocupada (2020-2021)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT
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Gràfic 8. Evolució dels afiliats i autònoms
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

Assalariats
Al setembre de 2021, segons l’afiliació al Règim General de la Seguretat i al Règim Especial
de la Mineria del Carbó,2 hi ha 39.686 assalariats que representen el 83,4% de la població
ocupada de la comarca. Respecte el mateix període de l’any anterior, la variació interanual
és un lleuger augment de 2,5%. Cal tenir en compte que això són registres oficials, la qual
cosa implica que, per exemple, una persona pot ser considerada autònoma i assalariada a
temps parcial.
En les últimes dades disponibles desglossades per secció d’activitat econòmica segons el
CCAE-2009, el setembre de 2020, hi havia 32.766 assalariats que representaven el 81,3%
de la població ocupada de la comarca. D’aquests, gran part es concentraven en només tres
seccions; les indústries manufactureres (35,1%), el comerç a l’engròs (19,9%) i les activitats
sanitàries i serveis socials (11,6%). Les segueixen l’administració pública, defensa i SS
obligatòria (5%), hostaleria (5,1%), el transport i emmagatzematge (4,6%) i la construcció
(4,9%). El conjunt de les seccions restants representa el 13,7%.
Cal destacar que el grau de temporalitat en la comarca és del 25,2%, només una dècima
inferior de la mitjana catalana. En altres paraules, un de cada quatre afiliats per compte
d’altri són de caràcter temporal.

2

Les dades són extretes de l'estadística Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat

d’IDESCAT i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
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Pel que fa el sector agroalimentari, segons les dades del tercer trimestre de l’any 2020
d’HERMES3, hi havia 8.548 treballadors, que representava el 26,1% del total. El 70,3% dels
assalariats del sector treballaven en fabricació de begudes o en el comerç al detall de
productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats. Les altres activitats
significatius eren els assalariats del comerç a l'engròs de productes alimentaris, begudes i
tabac (el 12,3%), la fabricació d'altres productes alimentaris (el 7,6%) i la fabricació de
productes de fleca i de pastes alimentàries (4,7%). La pandèmia no va afectar gairebé gens
al nombre d’assalariats, ja que només en va baixar el 0,6% respecte el mateix període de
l’any passat.

Autònoms
Al setembre de 2021, el 16,6% restant de la població ocupada de la comarca són
autònoms, o sigui, 7.917 persones afiliades en un règim especial de treballadors autònoms.
Si comparem amb les dades del mateix període de l’any passat, la variació és també un
lleuger augment de tres punts.
En les últimes dades disponibles desglossades per secció d’activitat econòmica segons el
CCAE-2009, el setembre de 2020 hi havia 7.534 autònoms que representaven el 18,7% del
total, una xifra lleugerament superior respecte el mateix període de l’any passat. D’aquests,
el 54,3% es concentraven sobretot en quatre de les vint-i-dos seccions; el comerç a
l’engròs i al detall (20,9%), la construcció (15%), les indústries manufactureres (9,4%) i
l’agricultura, ramaderia i pesca (9,1%). Les seguien la hostaleria (8,4%), les activitats
professionals i tècniques (8,4%), el transport i emmagatzematge (6,4%) i la resta representa
el 22,6%.
Quant el sector agroalimentari, segons les dades del tercer trimestre de l’any 2020
d’HERMES4, només el 45,4% dels autònoms del sector es concentraven en el comerç al
detall de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments especialitzats (244
autònoms). Les altres activitats amb major nombre d’autònoms eren la fabricació de
begudes (106 que representa el 19,7%) i el comerç a l'engròs de productes alimentaris,
begudes i tabac (83 que representa el 15,4%). En total, hi havien 538 autònoms treballant en
una de les onze activitats econòmiques del sector.

3.2. Característiques de l’atur

3

Es tracten dades de tres dígits de CCAE-2009. Es tindran en consideració els següents codis de CCAE-2009: 101, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 462, 463 i 472. Aquests representen moltes de les activitats de la cadena de valor del
sector agroalimentari, però no la seva totalitat. Ho trobareu amb més detall en el quart apartat.
4

Es tracten de les mateixes dades que les emprades en el subapartat anterior d’assalariats.

10

L’any 2020 es va registrar una mitjana de 6.160 persones aturades a l’Alt Penedès i dels
tres trimestres de 2021, es va registrar també una mitjana similar, amb 6.125. Després del
màxim de l’anterior crisi econòmica de 2013, l’atur va anar caient any rere any. L’any 2020,
trenca aquesta tendència i l’atur registra un creixement del 16,7% respecte l’any anterior.
En 2021, es torna a revertir aquesta tendència i ja el setembre hi ha 5.093 persones
aturades registrades, una disminució de 19,8% respecte el setembre de l’any passat.
La taxa d’atur de l’últim mes en que tenim dades disponibles, el setembre de 2020, és de
12,19%, amb un creixement de 2 punts concentrat entre març i juny de 2020, però ja des del
mínim de juny de 2019 (9,85%) marcava una tendència a l’alça. Tradicionalment, el segon i
tercer trimestre de l’any han registrat les taxes d’atur més baixes.
Gràfic 9. Evolució de la població desocupada
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT.

A més a més, en aquest apartat s’analitza l’atur i en caracteritza els perfils més afectats en
funció del gènere, edat, nivell formatiu, activitat econòmica, perfil professional i durada
de la demanda d’atur tant a nivell general com els sectors que conformen la cadena de valor
de l’alimentació i les begudes, a efectes de contrastar-los si es regeixen per la mateixa
lògica que la resta o segueixen paràmetres diferents.

Gènere
Tal com es pot observar en el gràfic 10, les dades de setembre de 20215 mostren que l’atur
registrat a la comarca de l'Alt Penedès és de 5.093 persones, de les que 3.012 són dones

5

Al llarg de la secció, les dades procedeixen de l’Observatori de Treball i Model Productiu (OTMP), del Departament d'Empresa i

Treball de la Generalitat de Catalunya.
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(59’1%) i 2.081, homes (40’9%), de manera que l’atur femení és significativament superior al
masculí. Si bé la tendència és similar en les altres comarques catalanes, la diferència de
gènere és major si tenim en compte que supera lleugerament la mitjana a nivell català, en
que les dones representen el 57’4% dels aturats.
Gràfic 10. Distribució de les persones en situació d'atur per gènere
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

Tanmateix, la diferència de gènere no rau només quantitativament, per la qual cosa, en els
següents subapartats també es considerarà aquestes dades quan resultin ser significatives
per tal d’afinar amb precisió el perfil.
Pel que fa al primer punt, s’observa que 10 dels 82 sectors6 agrupen el 57% de les persones
en situació d’atur a la comarca de l’Alt Penedès.
L’activitat que concentra un major nombre de persones en situació d’atur és el comerç al
detall, excepte el de vehicles de motor i motocicletes (9,1%), seguit de prop les activitats
relacionades amb l’ocupació (8,8%) i els serveis a edificis i de jardineria (7%) i els de menjar
i begudes (6,9%)
En clau de gènere, les activitats econòmiques que concentren més dones en situació
d’atur són, per aquest ordre, el comerç al detall (360 dones, 78,1%) i els serveis a edificis i
de jardineria (284 dones, 79,6%). En canvi, els homes es concentren més en les activitats
relacionades amb l’ocupació amb 217 (217 homes, 10,43%), però paradoxalment no són
majoria respecte les dones (48,2%). En canvi, les activitats següents que concentren un
major nombre d’homes en situació d’atur. sí que són clarament majoritaris; agricultura,
ramaderia i caça (180 homes, 8,7%) i activitats especialitzades en construcció (128 homes,
6,2%).

6

En aquest cas, es segueix la classificació estadística de CCAE-2009, en concret, les divisions d’activitat econòmica.
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Gràfic 11. Sectors amb més dones aturades
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

Dels 82 sectors, la meitat d’ells hi ha més dones que homes en situació d’atur que
representen el 68,7% de totalitat de persones d’atur. En canvi, els homes són majoria en
33 sectors que engloben el 30%. Els vuit sectors restants (1,3%) n’hi ha una paritat total
entre els dos sexes.
Gràfic 12. Sectors amb més homes aturats
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En els Gràfics 11 i 12, s’observen els sectors més “feminitzats” i “masculinitzats”, o sigui
amb major nombre de dones en situació d’atur respecte els homes, sempre quan n’hagi un
nombre d’aturats igual o major de deu. Aquest filtre s’ha aplicat amb la intenció de poder
representar millor els sectors, ja que és possible que alguns sectors en els quals les
persones en situació d’atur són molt poques poden no ser tant representatius o resulten
unes xifres molt esbiaixades. Hi ha sis sectors en els quals només hi ha un aturat, la qual
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cosa podria haver una falsa sobrerepresentació d’un sexe sobre l’altre, per exemple,
transport aeri o pesca i aqüicultura.
Taula 1. Distribució de la població desocupada entre les diferents divisions econòmiques de la
cadena i per gènere.
Codi

Grups

CNAE

Homes

En %

Dones

En %

TOTAL

En %

1

Agricultura, ramaderia i caça

180

16,41%

86

6,37%

266

10,87%

10

Indústries de productes alimentaris

43

3,92%

85

6,29%

128

5,23%

11

Fabricació de begudes

69

6,29%

53

3,92%

122

4,98%

16

Indústries fusta i suro, exc. mobles

15

1,37%

4

0,30%

19

0,78%

17

Indústries del paper

26

2,37%

17

1,26%

43

1,76%

20

Indústries químiques

17

1,55%

11

0,81%

28

1,14%

22

Cautxú i plàstic

35

3,19%

17

1,26%

52

2,12%

25

Productes metàl·lics, exc. maquinària

37

3,37%

18

1,33%

55

2,25%

28

Maquinària i equips ncaa

29

2,64%

10

0,74%

39

1,59%

33

Reparació i instal·lació de maquinària

16

1,46%

2

0,15%

18

0,74%

38

Tractament de residus

12

1,09%

6

0,44%

18

0,74%

45

Venda i reparació de vehicles motor

38

3,46%

16

1,18%

54

2,21%

46

Comerç engròs, exc. vehicles motor

106

9,66%

105

7,77%

211

8,62%

47

Comerç detall, exc. vehicles motor

101

9,21%

360

26,65%

461

18,83%

56

Serveis de menjar i begudes

103

9,39%

247

18,28%

350

14,30%

71

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria

12

1,09%

10

0,74%

22

0,90%

75

Activitats veterinàries

0

0,00%

3

0,22%

3

0,12%

78

Activitats relacionades amb l'ocupació

217

19,78%

233

17,25%

450

18,38%

82

Activitats administratives d'oficina

41

3,74%

68

5,03%

109

4,45%

TOTAL ATURATS A LA CADENA

1097

52,72%

1351

44,85%

2.448

48,07%

TOTAL ATURATS A LA COMARCA

2.081

40,86%

3.012

59,14%

5.093

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

En la Taula 1, observem que el 48,1% de la població desocupada correspon a les activitats
relacionades amb el sector agroalimentari7 (el 52,7% dels homes aturats i el 44,9% de les
dones aturades del total). Abans d’analitzar la taula en qüestió, cal tenir en compte al només
tenir la disponibilitat de dues xifres del codi CNAE 2009, molts d’aquests grups només en
formen part algunes divisions d’activitats econòmiques que no estan pas relacionades amb
el sector objecte d’estudi. Aquests grups són principalment els codis 16, 17, 20, 22, 25, 28,
33, 38, 45, 71, 75, 78 i 82. Aquesta relació de grups amb un menor detall es presenta per tal

7

En aquest cas, també s’inclou altres divisions econòmiques en que no totes les activitats que hi formen part estan

relacionades amb la cadena de valor del sector agroalimentari a causa de la manca de disponibilitat de dades més

desglossades. Un exemple d’aquestes activitats seria la divisió econòmica “Indústries químiques”, que comporta la fabricació
de plaguicides i altres productes agroquímics (codi 242 del CNAE 2009).
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d’equiparar amb la informació recopilada a través del SABI (veure apartat 4.2.) el qual ens
permet aprofundir en les activitats que pertanyen a cada grup i permeten discernir entres
els que tenen una vinculació més directa amb la cadena.
A nivell general, la població desocupada de la comarca en predomina les dones (el 59,1%)
mentre que a nivell sectorial en predomina els homes (amb el 52,7%) degut la inclusió
d’algunes activitats de certes divisions econòmiques que no estan relacionades amb la
cadena de valor del sector agroalimentari, tal com es podrà observar més endavant.
Els tres principals grups directament relacionat amb la cadena, comerç al detall, serveis
de menjar i begudes i el sector primari, agrupen el 62,8% dels aturats del sector amb un
clar predomini de les dones en els dos primers sectors mencionats, on es concentren
principalment, mentre que en el sector primari (i la major part dels altres sectors) els homes
en són predominants.

Edat
Així, l’anàlisi a partir de la combinació de les variables atur i edat posa de manifest que a
partir de 25 anys la taxa d’atur és molt considerable, tant en els homes com en les dones,
malgrat que en nombre relatiu l’afectació en dones sigui lleugerament superior.
Gràfic 13. Distribució d'aturats en funció de l'edat i el sexe
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

Així mateix, les persones de menys de 25 anys representen només un 4,5% del nombre
total de persones que estan en situació d’atur. No hi ha dades recent amb les qual es pugui
calcular la taxa d’atur juvenil (entesa com la proporció entre el nombre de joves aturats i la
població activa de la mateixa franja d’edat) a nivell comarcal. Com a punt de referència,
aquesta dada a nivell català es situa en 21,41%.
A més a més, és molt significatiu que aquesta franja d’edat és la única en la que, tot i que
l’atur dels homes és superior al de les dones, la bretxa no és tan ample.
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La distribució de les persones en situació d’atur per franges d’edat i sexe mostra que la
franja de població de 45 anys i més, és la que registra més atur, en concret 3.060
persones (60%), seguida de la de 25 a 44 anys i la de menors de 25 anys, que sumen 1.800 i
233 persones, respectivament. En totes les franges d’edat, les dones són majoritàries
especialment amb una incidència major a partir de persones de més de 25 anys.
Pel que fa la situació de les persones aturades en les activitats econòmiques que conformen
la cadena de valor del sector agroalimentari, es concentra el 24% de menors de 25 anys, el
30,3% dels aturats entre 25 i 44 anys i el 30,82% són majors de 45. Excloent les divisions
econòmiques en les que hi ha alguna activitat relacionada amb els sector d’objecte d’estudi
(sense desglossar) s’arriba la conclusió com les persones majors de 45 anys són
majoritàries en totes les divisions econòmiques del sector, superant el 55% sense
excepció. Per contra, els menors de 25 anys no traspassen la frontera del 5% en cap de les
divisions. És rellevant assenyalar que la divisió econòmica amb major nombre d’aturats, el
comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes, és també la que té
el menor percentatge de majors de 45 anys amb “només” el 56,6%. A més, no és d’estranyar
al ser la divisió econòmica del sector amb més aturats en termes absoluts, concentri el
41,1% dels menors de 25 anys, el 32,5% dels entre 25 i 44 anys i el 27,7% de majors de 45
anys.
Gràfic 14. Distribució d'aturats per franja d'edat i divisions econòmiques del
sector agroalimentari
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP
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Nivell formatiu
L’anàlisi de l’atur per nivell formatiu a setembre de 2021 (gràfic 15) mostra que la major
part de persones en situació d’atur (61,44%) disposen d’un nivell d’estudis secundaris. A
aquest grup el segueix el de les persones que disposen uns estudis superiors o
postsecundaris, que inclou estudis tècnics professionals superiors, estudis universitaris de
primer, segon i tercer cicle, i altres estudis (15,18%). L’altre grup destacable són el d’estudis
primaris (11,82%) que inclou tant completats com no amb 7,93% i 3,89% respectivament.
Entre els aturats que s’han registrat, només 44 persones de la comarca no tenen estudis
(0,86%).
Gràfic 15. Persones en situació d'atur per nivell formatiu
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

L’anàlisi del nivell formatiu per sexe, (gràfic 16) mostra que les dones són majoria en tots
els nivells, ja que en tots ells es situen a l’entorn del 60%. La única excepció és en el grup
dels estudis primaris complets en que les dones representen quasi el 54,5%. Tanmateix, és
molt destacable que entre les persones amb estudis universitaris de qualsevol cicle en
situació d’atur hi ha aproximadament el 68,5% de dones.
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Gràfic 16: Distribució de persones aturades per nivell formatiu i sexe
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

Així mateix, quan la situació d’atur s’analitza en base a dues variables, edat i sexe, com
reflecteixen els gràfics 17, 18 i 19, s’observa que el nivell formatiu resulta una variable tant
o més condicionant que l’edat, atès que en totes les franges d’edat el percentatge d’atur
per nivells formatius és molt similar i en totes elles, les persones més afectades per l’atur
són les que tenen un nivell formatiu d’educació general.
Tanmateix, entre les diverses franges d’edat hi ha algunes diferències que s’analitzen a
continuació:


En les persones joves amb educació general l’atur és molt superior (79%) al de
les de 25 a 44 anys (68%) i més de 45 anys (73%).



En les persones amb els estudis de més baix nivell formatiu (estudis primaris
incomplets i sense estudis), en les persones de 25 anys o més dobla a la taxa
d’atur dels menors de 25 anys. Tot i això, en cap de les franges d’edat supera al
1%.



En les persones de 25 a 44 anys amb estudis universitaris (22%), l’atur és
superior al de les persones de menys de 25 (15%) i més de 45 anys (11%).

Pel que fa la situació de les persones aturades en el sector primari, les indústries de
productes alimentaris i la fabricació de begudes, s’observa que el nivell d’estudis de la
població desocupada és majoritàriament la educació general. És significatiu assenyalar
que el 35,6% dels aturats en el sector primari només tenen estudis primaris, mentre que en
els programes de formació professional, tècnics-professionals superiors i estudis
universitaris són relativament inferiors respecte les altres divisions econòmiques.
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Gràfic 17. Nivell formatiu de persones en situació d'atur menors de 25 anys
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

Gràfic 18. Nivell formatiu de les persones en situació d'atur de 25 a 44 anys
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

Gràfic 19. Nivell formatiu de les persones en situació d'atur major de 45 anys
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En síntesi de totes les dades exposades fins ara, s’observa que el perfil modal d’una
persona en situació d’atur a la comarca de l’Alt Penedès a nivell general respon a les
següents característiques: dona, de més de 45 anys i amb nivell formatiu d’educació
general o obligatòria. A nivell sectorial, comparteixen les mateixes característiques i es
solen concentrar en dues divisions econòmiques; el comerç al detall i els serveis de
begudes.

Subgrup principal d’ocupació
Complementàriament, les dades d’atur per subgrups principals d’ocupació8 a setembre de
2021 mostren que els perfils professionals que concentren un major percentatge de
persones en situació d’atur són el de peons de les indústries manufactureres (14,3%), de
netejadors ncaa9 (15,1%), dependents de botigues i magatzems (14,3%) i auxiliars
administratius sense tasques d'atenció al públic ncaa (13%). El conjunt d’aquests quatre
subgrups d’ocupació a la comarca engloba el 43,5% de tots els aturats, mentre que la resta
d’aturats es reparteixen entre els altres 57 perfils d’ocupació que contempla el criteri
estadístic.
Gràfic 20. Els principals subgrups d'ocupació per sector econòmic
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

En clau de gènere, els grans subgrups d’ocupació més feminitzats són els treballadors que
tenen cura de les persones ncaa (63 dones de 64, el 98,4%), netejadors ncaa (455 dones de
477, el 95,4%), els treballadors dels serveis de salut i que tenen cura de les persones (66 de

8

El criteri de classificació per perfils professionals es segueix la classificació CNO-2011 (Classificació nacional d’ocupacions

2011) que fou desenvolupat per l’INE.
9

Les sigles ncaa significa “no classificats en altres apartats”.
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71, el 93%), els dependents de botigues i magatzems (430 de 468, el 91,9%) i els empleats
administratius sense tasques d'atenció al públic ncaa (390 de 451, el 86,5%). Altrament, els
homes dominen aquests grans subgrups; el de treballadors d'obres estructurals de la
construcció i similars i els mecànics ajustadors de maquinària (136 i 50 homes
respectivament i cap dona), els especialistes en electricitat i electrònica (49 homes de 50, el
98%), els peons en construcció i mineria (121 de 124, el 97,6%), els treballadors d'acabats de
la construcció (74 de 76, el 97,4%) i instal·lacions i els conductors vehicles, transport urbà o
carretera (96 de 100, el 96%). Per tant, amb uns perfils professionals que se solen dur a
terme tasques molt manuals.
Si combinem les dades amb les de la divisió d’activitat econòmica, s’observa que només hi
ha quatre grans subgrups principals d’ocupació relativament relacionats amb el món
agroalimentari amb major nombre de persones en situació d’atur; comerciants i propietaris
de botigues, dependents de botigues, ajudants de preparació d’aliments i altres. Aquests
tres agrupen 556 dels 5093 aturats que hi havia en total el setembre de 2021 a l’Alt
Penedès. En tot cas, cal tenir en compte la impossibilitat d’un major desglossament
d’aquestes dades no permet un anàlisi més específic en aquest aspecte per la cadena de
valor del sector agroalimentari.

Durada de la demanda
Finalment, una vegada caracteritzat l’atur de l’Alt Penedès, s’analitza la durada de la
demanda també amb dades de setembre de 2021, a efectes de copsar quines persones
tenen més dificultats per trobar feina. La durada de la demanda combinada per la variable
edat, com s’ha vist anteriorment, és una de les que millor explica la situació d’atur (a més
edat, més atur).
Gràfic 21. Durada de la demanda d'atur
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP
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Els gràfics 21 i 22 mostren que la comarca concentra un volum important d’atur estructural,
ja que de les 2.613 persones estan en situació d’atur, el 58,9% fa més de 12 mesos que
estan en aquesta situació. El 41,1% restant fa menys de 12 mesos que són a l’atur, en
concret el 29,9% es troba en aquesta situació des de fa entre 6 i 12, i el 11,2% des de fa
menys de 6 mesos.
Gràfic 22. Durada de la demanda d'atur per franges d'edat
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP

Cal destacar que entre les persones de més de 45 anys n’hi ha 2.114 (69,1%) que fa més de
12 mesos que són a l’atur. Per tant, les persones de més de 45 anys no només són les més
afectades per l’atur, sinó que també són les que triguen més a trobar feina.
Pel que fa la situació de les persones aturades en les activitats econòmiques que conformen
la cadena de valor del sector agroalimentari, quasi el 60% de les persones que porten
buscant feina fa més de 12 mesos són concentrats en el comerç al detall i els serveis de
menjar. Pel que fa els que porten menys de sis mesos, el 55% es concentren entre el comerç
al detall i l’agricultura, ramaderia i caça, mentre que els que porten entre sis i dotze mesos
no predomina de manera significativa en cap sector.
Gràfic 23. Distribució de la població desocupada per durada de demanda i
sector agroalimentari
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Informació aportada per la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC)
La Xaloc (Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació), impulsada per la Diputació de Barcelona,
gestiona les ofertes de feina tant pels ciutadans en situació d’atur com per les empreses
que cerquen treballadors. A la comarca de l’Alt Penedès, aquest servei està a l’abast de la
totalitat dels seus habitants. Dels 27 municipis que conformen la comarca, 23 d’ells
romanen sota la competència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) i representen el
38% de la població comarcal. Cada un dels Ajuntaments ha proporcionat les dades a l’òrgan
comarcal, qui s’encarrega a gestionar-les. En canvi, els quatre municipis més poblats
(Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos i Gelida) i que
conformen el 62% dels habitants de la comarca disposen de serveis propis.
En el gràfic 24, s’observa la magnitud del nombre de registrats a la borsa (que han donat
l’alta). És destacable assenyalar els efectes de la pandèmia per el COVID-19 en la evolució
de registrats perquè mentre que a la capital comarcal va experimentar un augment del
67% en el primer any de la pandèmia, la tendència no es va pas consolidar el següent any.
En canvi, en la resta de la comarca sí que es va mantenir el creixement tot i que de manera
més tímida.
Gràfic 24. Nombre de registrats a la borsa
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la XALOC

Si es compara en funció la seva població, podem observar que en 2021, s’hi va inscriure una
persona per cada 33 vilafranquins, una per cada 48 sadurninencs, una per cada 15 gelidencs
i una per cada 133 habitants de la resta dels municipis de la comarca. Per tant, hi ha hagut
relativament un major ús de la XALOC per part dels gelidencs i, en canvi, en la resta dels
municipis de la comarca la participació ha sigut molt menor tenint en compte només el pes
poblacional.

23

A continuació, es detallarà el perfil dels demandants dels quatre serveis locals d’ocupació
existents a la comarca de l’Alt Penedès en funció del sexe, edat, experiència laboral i
coneixements digitals. Addicionalment, també s’analitzarà els requisits necessaris
digitals per accedir a les ofertes laborals per part de les empreses.
Primer, pel que fa el sexe dels demandants, també es troba una predominança femenina
que es situa al 58% de mitjana. Vilafranca del Penedès és l’únic servei d’ocupació de la
comarca que es troba per sota d’aquesta mitjana, amb 55%.
Segon, en relació amb l’edat es pot observar en el gràfic 25 que la franja amb menys
demandants en els serveis d’ocupació de Gelida, Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca
del Penedès és dels menors de 20 anys, que representen entre un 5 i un 7% del total. En
canvi, en el de Sant Sadurní d’Anoia hi ha un empat entre els demandants d’entre 30 i 39
anys i majors de 45 en el 14,5% i en el de la resta dels municipis de la comarca es tractaria
dels demandants d’entre 30 i 39 anys (10,4%).
Gràfic 25. Distribució dels demandants en funció de l'edat

Vilafranca del
Penedès

Sant Sadurní
d'Anoia

Gelida

menors de 20 anys

entre 20 i 29 anys

entre 40 i 49 anys

majors de 49 anys

Santa Margarida i
els Monjos

Resta dels
municipis

entre 30 i 39 anys

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la XALOC

Pel que fa la franja amb major nombre de demandats, en els serveis dels tres municipis són
la de majors de 40 anys, que representen el 54-58% del total. En canvi, aquesta franja entre
els sol·licitants del servei local d’ocupació de la resta de municipis de la comarca que
coordina el CCAP és també la major, és relativament molt menor, ja que només representen
el 43%.
Així doncs, observem que en els tres municipis amb serveis d’ocupació autogestionats que
hi ha una correlació d’edat i nombre de demandants (a major l’edat, més probable que hi
cerqui feina), en sintonia amb les conclusions anteriors del diagnosi. Tanmateix, la
distribució de l’edat dels aturats a Sant Sadurní d’Anoia i als serveis de la resta dels
municipis són similars, ja que el nombre de demandants és especialment elevat entre els
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20 i 29 anys (el 28,5%), però la següent franja és la més baixa. A més a més, la franja de
major de quaranta anys és relativament menor respecte els altres municipis tal com ho hem
constat en l’anterior paràgraf.
En tercer lloc, farem referència a la experiència laboral dels demandants segons la
classificació catalana d'ocupacions i que estiguin relacionats amb la cadena de valor
agroalimentari. En total, hi ha 833 al CCAP, 730 a Gelida, 724 a Santa Margarida i els
Monjos i 2187 a Vilafranca del Penedès. De nou, hi ha diferències entre el servei coordinat
pel CCAP i els altres tres serveis d’ocupació. Les ocupacions entre els aturats del primer
n’estan més repartits, sents els tres més habituals els peons de les indústries
manufactureres (11,9%), els peons del transport de mercaderies i descarregadors (11,8%) i
els venedors de botigues i magatzems (11,5%). En canvi, els altres tres municipis, en que la
majoria es concentren en els peons de les indústries manufactureres, venedors de botigues i
magatzems i els empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa. El conjunt
d’aquestes tres ocupacions representen el 42,3% del servei de Gelida, el 41,4% del servei de
Santa Margarida i els Monjos i el 45,2% del servei de Vilafranca del Penedès.
Per últim, analitzarem els requisits informàtics demandats per les empreses en les seves
ofertes laborals publicades al XALOC. No s’han tingut en compte les dades del servei
d’ocupació de Gelida degut que no es disposen dades en la categoria “No especificat”.
Gràfic 26. Requisits informàtics en les ofertes laborals
Vilafranca del Penedès

1

Sant Sadurní d'Anoia

57

4

1

172
11
56
45

Santa Margarida i els Monjos
Resta dels municipis de la comarca

44
1

5
1

0

72
50

100

Programari d'Ofimàtica

Programari de gestió

Infraestructures de comunicació

No especificat

150

200

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la XALOC

Tal com es pot observar en el gràfic 26, la major part de les ofertes laborals no imposen
cap requisit informàtic (el 73,2%) —opció majoritària en tots els serveis d’ocupació—
mentre que el 25,1% demanen coneixement només en el programari d’Ofimàtica.
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4. ACTIVITAT ECONÒMICA
Aquest quart apartat aporta informació de context de les principals magnituds
macroeconòmiques com són la Renta Familiar Disponible Bruta (RFDB) i el Valor Afegit
Brut (VAB). Addicionalment, s’aprofundeix en el mapa de la cadena de valor del sector
agroalimentari, així com en aspectes vinculats a la força de treball de cadascuna de les
baules que conformen la cadena de valor agroalimentari de la comarca.

4.1. Context general
El nombre aproximat d’empreses10 a l’Alt Penedès era de 3.166 en acabar el tercer
trimestre de 2020, 260 menys que el setembre de 2019. Es tracta d’una xifra aproximada
pel nombre de comptes de cotització existents a la comarca, proporcionades per la
Seguretat Social. En els darrers anys i fins a la dada del darrer trimestre de 2019, la xifra
d’empreses oscil·lava entre les 3.400 i 3.500, registrant normalment el mes de juny el
màxim anual. Ara bé, en acabar el primer trimestre de l’any 2020 es registra una caiguda del
9,2% del nombre d’empreses, seguit d’una lenta recuperació en els trimestres posteriors
(1%). La caiguda acumulada el 2020 (desembre-setembre) és del 8,3%.
Gràfic 27. Nombre d’empreses de l’Alt Penedès
3.500
3.450
3.400
3.350
3.300
3.250
3.200
3.150
3.100

3.495

3.453

3.166

ago-20

abr-20

dic-19

ago-19

abr-19

dic-18

ago-18

abr-18

dic-17

ago-17

abr-17

dic-16

ago-16

abr-16

dic-15

3.135

Font: Observatori del Treball i del Model Productiu amb dades de TGSS

10

En el règim general i el règim especial de la mineria del carbó, els treballadors s'agrupen en comptes de cotització. Aquests

comptes estan constituïts per un conjunt de treballadors per compte d'altri que desenvolupen l'activitat laboral en un o
diversos centres de treball d'una mateixa empresa, dins d'una mateixa província i, en general, realitzen una activitat principal
similar i tenen característiques homogènies pel que fa a la cotització a la Seguretat Social.
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A l’Alt Penedès, hi ha una important concentració empresarial en dues zones del territori.
Així, més d’un terç de les empreses de l’Alt Penedès es concentren a Vilafranca del
Penedès, mentre que un altre terç ho fa entre Sant Sadurní d’Anoia, Olèrdola, Santa
Margarida i els Monjos, Gelida i Subirats. Aquestes zones també han concentrat el
tancament d’empreses l’any 2020. Així mateix, Castellet i la Gornal, Olèrdola, Sant Sadurní
d'Anoia, Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès és on es concentren les
empreses de la comarca amb més de 250 treballadors. Cal tenir en compte que dels 3.166
empreses, 2.274 tenen fins a cinc treballadors, 787 empreses entre 6 i 50 treballadors i
només 9 en tenen més de 250.

4.2. Cadena de valor del sector agroalimentari
Per tal de dibuixar la cadena de valor agroalimentària de la comarca de l’Alt Penedès, a
continuació es presenta amb la identificació d’algunes dades que permeten posar de
manifest els sectors d’activitat més rellevants, tant en nombre d’empreses, com en
nombre de treballadors i en volum de vendes.
D’aquesta manera, aquest apartat 4.2. mostra una primera aproximació a les grans
magnituds macroeconòmiques de la comarca, dibuixa una aproximació del que seria el
mapa de la cadena de valor amb els diferents sectors i baules que la integren, es fa una
interpretació de les aportacions que els sectors fan al mercat de treball i es presenten les
baules una a una amb els codis del CNAE als quals representen.

4.2.1. Magnituds macroeconòmiques.
En aquest secció s’aporta informació de context de les principals magnituds
macroeconòmiques com són la Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB) i el Valor Afegit
Brut (VAB) pel que fa als principals sectors que conformen la cadena de valor
agroalimentària de la comarca de l’Alt Penedès.

Renda Familiar Disponible Bruta (RFDB)
La Renda Familiar Disponible Bruta de l’Alt Penedès se situava l’any 2020 en 13.090€ per
habitant, d’acord amb les dades de la Diputació de Barcelona, per sota dels 16.411€ per
habitant de la província. El 2020 es produeix una caiguda important de la RFDB després de
diversos anys de creixement continuat, i tot fa indicar que l’impacte de la Covid-19 ha
suposat una pèrdua del nivell de renda de les persones de l’Alt Penedès.
D’acord amb les dades, Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia tenen una RFBD
superior a la mitjana comarcal.
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Gràfic 28. RFDB a l’Alt Penedès
14.752,00 €
14.630,00 €

14.390,00 €
13.922,00 €
13.417,00 €

2015

13.090,00 €

2016

2017

2018

2019

2020

Font: Hermes amb dades del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Diputació de Barcelona

Valor afegit Brut (VAB)
Si s’analitza en detall les darreres dades d’IDESCAT sobre el VAB de l’Alt Penedès es pot
copsar la importància del sector agroalimentari a la comarca. Així dels 2.926,1 milions
d’euros que va assolir el Valor Afegit Brut l’any 2018, un 1,3% eren del sector primari. Per
tant, el gruix del sector recau en la producció agroalimentària i el comerç. Pel que fa la
indústria agroalimentària, no hi ha dades quantificables exactes degut que no estan
disponibles les dades de forma desagregada. Malgrat això, el VAB comarcal del sector
industrial, que representa el 38,4%, la indústria agroalimentària en suposa un terç. A tot
plegat, encara s’hi haurien d’afegir altres activitats relacionades com la distribució, així com
producció i venda d’envasos, d’etiquetes, de maquinària agroalimentària, etc.
Taula 2. VAB directe del sector agroalimentari a l’Alt Penedès
VAB sector primari

38 milions d’euros

VAB aproximat industria agroalimentària

386 milions d’euros

VAB comerç

401 milions d’euros

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA

Així, la cadena de valor agroalimentària parteix d’una base de productors agrícoles, amb els
seus proveïdors de matèria prima (com ara llavors) i de productes auxiliars (pinsos,
fertilitzants, etc.) que poden distribuir ells mateixos, o en combinació amb altres agents
dedicats a la venda del seus productes com a majoristes que venen a la indústria i
productors agroalimentaris.
Part del producte primari i dels elaborats van directament destinats a l’exportació, mentre
que la resta, a través de majoristes (o actuant els mateixos productors com a tal), va a les
cadenes de distribució i comerç tradicional, i a través d’aquests a les llars, o bé,
directament al sector HORECA.
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4.2.2. Mapa de la cadena de valor del sector agroalimentari
La importància del sector també es fa palesa amb el nombre d’empreses i llocs de treball
generats a la comarca així com el volum total de vendes.
Consultant les dades aportades pel SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), el
conjunt del sector agroalimentari de tota la cadena de valor (amb informació de les
activitats a 4 dígits) estaria conformat per 990 empreses que, en el seu conjunt,
comptarien amb un total de 10.532 treballadors.
En total, el SABI aporta una informació de les vendes que es situa per sobre dels 2.706
milions d’euros. No obstant això, s’ha de tenir en compte que aquestes dades no són
completes, ja que falten algunes empreses que no han presentat els corresponents
balanços.
Malgrat aquestes limitacions, ens poden aportar una visió aproximada del panorama
empresarial del sector a la comarca.

Vistes aquestes grans xifres, a continuació es desgranen les diferents baules de la cadena
de valor que s’han pogut identificar en base a diferents categories. En cadascuna de les
baules, s’han marcat el nombre d’empreses, de treballadors i el volum de les vendes, així
com el percentatge respecte el total de la cadena de valor agroalimentària. Les dades per
cadascuna de les baules que s’han pogut identificar a través de les dades que aporta el SABI
són les que es poden observar a les següents taules.
En la taula 3, es fa una primera agrupació de les activitats detectades, mentre que a la
taula 4, es fa una segona agrupació més general que serà la que s’utilitzarà en el mapa de
la cadena de valor. Aquesta segona agrupació permet visualitzar a simple vista les diferents
baules de la cadena i permet sintetitzar la informació.
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Taula 3. Agrupació 1 de les activitats.
Resum per tipus d'activitat (agrupació 1)

nº
empreses

Agricultura, ramaderia i caça

nº

en %

treballadors

en %

Volum de vendes (en €)

en %

134

13,5%

1.314

12,5%

66.678.487,30 €

2,5%

12

1,2%

2

0,0%

452.808,17 €

0,0%

1

0,1%

2

0,0%

56

5,7%

1.656

187

18,9%

21

2,1%

3

Fabricació de productes metàl·lics
Fabricació de maquinària i equips ncaa

Silvicultura i explotació forestal
Pesca i aqüicultura

-

€

0,0%

15,7%

546.649.339,91 €

20,2%

3.085

29,3%

878.960.525,64 €

32,5%

1.162

11,0%

401.929.850,30 €

14,9%

0,3%

66

0,6%

14.126.454,58 €

0,5%

12

1,2%

148

1,4%

27.995.115,84 €

1,0%

15

1,5%

152

1,4%

18.398.440,46 €

0,7%

Gestió de residus

1

0,1%

6

0,1%

140.565,97 €

0,0%

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

9

0,9%

91

0,9%

51.859.070,04 €

1,9%

Intermediaris

5

0,5%

14

0,1%

1.099.750,02 €

0,0%

117

11,8%

1.167

11,1%

623.187.578,63 €

23,0%

Indústries de productes alimentaris
Fabricació de begudes
Fabricació d'emvasos i embalatges
Indústries químiques

Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç
Comerç al detall

76

7,7%

570

5,4%

35.913.923,07 €

1,3%

334

33,7%

1.067

10,1%

35.865.552,59 €

1,3%

Estudis tècnics

1

0,1%

11

0,1%

762.454,24 €

0,0%

Activitats veterinaries

2

0,2%

4

0,0%

500.510,58 €

0,0%

Activitats de lloguer

1

0,1%

1

0,0%

30.000,00 €

0,0%

Activitats relacionades amb el mercat laboral

2

0,2%

4

0,0%

122.592,25 €

0,0%

Activitats de suport a les empreses n.c.o.p

1

0,1%

10

0,1%

1.530.089,57 €

0,1%

990

100%

10.532

100%

2.706.203.109

100%

Serveis de menjar i begudes

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SABI

Taula 4. Agrupació 2 de les activitats.
Resum per tipus d'activitat (agrupació 2)
Producció agrícola

nº
empreses

en %

nº
treballadors

en %

Volum de vendes (en €)

en %

147

14,8%

1.318

12,5%

67.131.295,47 €

2,5%

72

7,3%

1.663

15,8%

518.354.327,88 €

19,2%

Industria i productors agroalimentaris

243

24,5%

4.741

45,0%

1.425.609.865,55 €

52,7%

Cadenes de distribució - comerç a l'engròs

117

11,8%

1.167

11,1%

623.187.578,63 €

23,0%

Proveïdors de productes i serveis auxiliars

Comerç tradicional
HORECA
Gestió de residus
TOTAL

76

7,7%

570

5,4%

35.913.923,07 €

1,3%

334

33,7%

1.067

10,1%

35.865.552,59 €

1,3%

1

0,1%

6

0,1%

140.565,97 €

0,0%

990

100%

10.532,00

100%

2.706.203.109,16 €

100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SABI
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Mapa de la cadena de valor agroalimentària de l’Alt Penedès

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SABI.
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4.2.3. Baules de la cadena de valor
Tenint present el mapa de la cadena de valor presentat a l’apartat anterior, a continuació es
desglossa la classificació seguida per a l’agrupació de les activitats presents a la comarca de
l’Alt Penedès en base al seu codi CNAE.
Baula 1. Producció primària

0111 - Conreu de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses
0113 - Conreu d'hortalisses, arrels i tubercles
0119 - Altres conreus no perennes
0121 - Conreu de vinya
0125 - Conreu d'altres arbres i arbusts fruiters i fruita seca
0127 - Conreu de plantes per a begudes
0128 - Conreu d'espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques
0129 - Altres conreus perennes
0130 - Vivers i conreus de plantes ornamentals
0142 - Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals
0143 - Explotació de cavalls i altres equins
0145 - Explotació de bestiar oví i cabrum
0146 - Explotació de bestiar porcí
0147 - Avicultura
0149 - Altres explotacions de bestiar
0150 - Producció agrícola combinada amb la producció ramadera
0161 - Activitats de suport a l'agricultura
0162 - Activitats de suport a la ramaderia
0210 - Silvicultura i altres activitats forestals
0220 - Aprofitament de la fusta
0240 - Serveis de suport a la silvicultura
0311 - Pesca marina
Baula 2. Transformació

1011 - Sacrifici de bestiar i conservació de carn
1013 - Elaboració de productes carnis i de volateria
1039 - Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa
1042 - Fabricació de margarina i greixos comestibles similars
1043 - Fabricació d'oli d'oliva
1052 - Elaboració de gelats
1054 - Preparació de llet i altres productes lactis
1061 - Fabricació de productes de molineria
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1071 - Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos
1072 - Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada
1073 - Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars
1082 - Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria
1083 - Elaboració de cafè, te i infusions
1085 - Elaboració de menjars i plats preparats
1086 - Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics
1089 - Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa
1101 - Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques
1102 - Elaboració de vins
1104 - Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació
1105 - Fabricació de cervesa

Baula 3. Proveïdors de productes i serveis auxiliars.

1624 - Fabricació d’envasos i embalatges de fusta
1721 - Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i
de cartó
2014 - Fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica
2015 - Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants
2222 - Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques
2529 - Fabricació d'altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall
2550 - Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
2573 - Fabricació d'eines
2592 - Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall
2830 - Fabricació de maquinària agrària i forestal
2893 - Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
3320 - Instal·lació de maquinària i equips industrials
3831 - Activitats de classificació i separació de materials
4519 - Venda d'altres vehicles de motor
4611 - Intermediaris del comerç de primeres matèries agràries, animals vius, primeres
matèries tèxtils i productes semielaborats
4617 - Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac
7120 - Anàlisis i assajos tècnics
7500 - Activitats veterinàries
7731 - Lloguer de maquinària i equips agraris
7810 - Activitats de les agències de col·locació
8292 - Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
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Baula 4. Cadenes de distribució – distribució a l’engrós.

4621 - Comerç a l'engròs de cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar
4622 - Comerç a l'engròs de flors i plantes
4623 - Comerç a l'engròs d'animals vius
4624 - Comerç a l'engròs de cuirs i pells
4631 - Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses
4632 - Comerç a l'engròs de carn i productes carnis
4633 - Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles
4634 - Comerç a l'engròs de begudes
4636 - Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria
4637 - Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies
4638 - Comerç a l'engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris
4639 - Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac
4661 - Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

Baula 5. Comercialització i consum.

4711 - Comerç al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en
establiments no especialitzats
4721 - Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats
4722 - Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats
4723 - Comerç al detall de peix i marisc en establiments especialitzats
4724 - Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments
especialitzats
4725 - Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats
4726 - Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats
4729 - Comerç al detall d'altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats
4776 - Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments
per a animals domèstics en establiments especialitzats
5610 - Restaurants i establiments de menjars
5621 - Provisió de menjars preparats per a celebracions
5629 - Altres serveis de menjars
5630 - Establiments de begudes
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Institucions i organismes
El conjunt d’institucions i organismes que estan presents al territori són un agent clau i
indispensable en el desplegament de projectes i iniciatives que dinamitzin la cadena de
valor agroalimentària.
Aquestes institucions, aglutinen un gran grup de persones i de professionals de diversos
sectors i que compleixen una sèrie de tasques que beneficien en general al desplegament de
l’activitat econòmica, la generació d’oportunitats i la generació de llocs de treball i la
distribució de la riquesa.
Des de la promoció del producte propi, fins a la defensa dels interessos dels agents, passant
per establir processos i mecanismes d’innovació i formació en el sector. A continuació es
mostren algunes de les institucions de referència, algunes de les quals han pogut participar
en algun moment en el present projecte:
Patronals i Sindicats
•

Federació d’Empresaris Gran Penedès (FEGP)

•

PIMEC

•

Cambra de Comerç de l'Alt Penedès

•

UNIO DE PAGESOS

•

CCOO

•

UGT

Denominació d’Origen
•

DO Penedès

•

DO CAVA

•

DO Corpinat

Associacions i entitats del món del vi
•

AECAVA

•

INCAVI. Institut Català del Vi.

•

INNOVI. Clúster Vitivinícola Català

•

Altres:
o

PIMECAVA, Associació de Petits i Mitjans Elaboradors de Cava

o

Associació Catalana d´Enòlegs (Vilafranca del Penedès)

o

Confraria del Cava (Subirats)

o

Institut del Cava (Sant Sadurní)

o

Central de la Pagesia (Torrelavit)
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•

o

Centre Agrícola i Social - Unió d'Agricultors (El Pla del Penedès)

o

Associació de Viticultors del Penedès

o

Associació Vinícola Catalana (UVIPE)

NO VITICULTURA:
o

Associació de Productors de Préssec d’Ordal.

Centres de formació (estudis reglats i no reglats)
•

Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech.

•

Escola de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya

•

Instituts de la comarca amb programa INNOVAFP: Eugeni d'Ors, Alt Penedès,
Institut Escola Intermunicipal del Penedès

•

CET PENEDES

•

AULA PENEDES

•

EXCELLENS

Associacions de Defensa Vegetal
•

ADV COVIDES (COOP. VINÍCOLA DEL PENEDÈS)

•

ADV VITALPE, SAT

•

ADV SANT LLORENÇ‐PENEDÈS SUPERIOR

•

ADV SANT MARTÍ‐PENEDÈS SUPERIOR

•

ADV ASSOCIACIÓ DE VITICULTORS DEL PENEDÈS

•

ADV DE LA GRANADA

•

ADV FONT‐RUBÍ

•

ADV FRUITA DOLÇA DE L'ALT PENEDES

•

Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya.

Tercer sector i Economia Social i Solidaria
•

Coopsetania.

•

Mas Albornà

•

Entrem

•

Actua

•

Fundació Propenedès

•

Cooperativa Social Penedès SCCL

Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació.
•

SLO municipal: Sant Sadurni d’Anoia

•

SLO municipal: Santa Margarida i Monjos
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•

SLO municipal: Gelida

•

SLO municipal: Vilafranca

•

SLO del CCAP, que dona cobertura a la resta de municipis: especialment Pontons, el
Pla del Penedès, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Sant Llorenç d’Hortons, Mediona.

•

OT del SOC

Associacions de comerciants i hostaleria.
•

Gremi Comarcal de Hostaleria y Turisme de l´Alt Penedès

•

Associació Restauradors de Sant Martí Sarroca

•

Associació de Comerciants de Castellví de la Marca.

•

Associació de Comerciants i Botiguers de Gelida (ACBG)

•

Associació Centre Vila (Vilafranca del Penedès)

•

Associació de Comerciants de La Girada (Vilafranca del Penedès)

•

Associació de Comerciants del Poble Nou (Vilafranca del Penedès)

•

Unió d'Empresaris i Botiguers del Barri de Les Clotes (Vilafranca del Penedès)

•

Unió de Botiguers i Comerciants de l'Espirall (Vilafranca del Penedès)

•

Som Sant Sadurní

•

Comerç del Foix (Santa Margarida i els Monjos, Castellet, Olèrdola...)

Tots aquests agents que s’han presentat podrien jugar un paper clau en l’activació de
projectes i línies de treball beneficioses per al desenvolupament d’iniciatives que
contribueixin a l’enfortiment de la cadena de valor agroalimentària.
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Producció agrícola
La primera de les baules de la cadena de valor, el sector primari de l’Alt Penedès, es centra
en els codis 01, 02 i 03 de la classificació estadística de CNAE-2009 que serien l’agricultura,
la ramaderia, la caça, la silvicultura i la pesca. D’aquesta manera, segons les dades del SABI
les empreses vinculades a la producció agrícola a la comarca arriben a les 147, generant fins
a 1.318 llocs de treball i suposant un volum de vendes de 67 milions d’euros.
Paral·lelament, s’ha optat per aprofundir en l’anàlisi del sector de l’agricultura a la comarca
de l’Alt Penedès amb dades que s’extreuen de l’Estadística de superfícies i produccions
comarcals dels conreus agrícoles (2020) publicada anualment pel Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACAA) de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes dades estadístiques es divideixen en grans grups que engloben els conreus (flors i
plantes ornamentals, hortalisses, cereals de gra, pseudocereals, lleguminoses de gra,
tubercles per consum humà, cultius industrials, cultius farratgers, cítrics, fruiters, vinya no
associada, olivar i altres llenyosos) i en la comarca de l’Alt Penedès, hi ha una clara
hegemonia de la vinya tant en la superfície productiva (que compta amb 17.310 hectàrees
i que representa el 82,3% del total) com també en la producció que es calcula el 80,7% de
tota la producció agrícola.
Desglossant per tipus de conreu, dels 145 classificats pel DACAA, a la comarca només se’n
conreen 45, una xifra similar a les altres dues comarques naturals del Penedès (49 al Baix
Penedès i 44 al Garraf).
Per altra banda i pel que fa la producció, el producte estrella torna a ser la vinya,
concretament, la vinya de raïm per a vi que produeix 104.816 tones i que representa el
80,7% de tota la producció agrícola comarcal. La segueixen “Associació Veça-civada
farratgeres” (3,3%), l’ordi (3%), els cereals d’hivern per a farratge (2,1%), el presseguer (2%), el
blat tou (1,4%), alfals (1%) i la trepadella (0,8%).
1%
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2%

2%

Gràfic 29. Distribució de producció per conreus
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Estadística de superfícies i produccions comarcals dels conreus
agrícoles

Per tant, es pot concloure que el sector vitivinícola és el motor indiscutible del sector de
l’agricultura de la comarca de l’Alt Penedès confirmant així el tradicional lideratge en el
sector vinícola també de Catalunya. A més, si tenim en compte la comarca natural del
Penedès en el seu conjunt —a banda de l’Alt Penedès, també en forma part el Baix Penedès
i el Garraf —, si bé també hi ha el predomini de la vinya amb un 69,7% al Baix Penedès i
51,5% al Garraf, l’economia comarcal de l’agricultura està relativament més diversificada.
Pel que fa el rendiment dels conreus, o sigui, els quilograms que s’han aconseguit en la
collita per cada hectàrea dista molt, tal com es pot observar en la Taula 5. En la comarca de
l’Alt Penedès, el tomàquet i els alfals són els productes amb més rendiment, malgrat que
només representa el 0,53% i el 0,37% de la producció agrícola respectivament.
Taula 5: Rendiment dels conreus.
Kg/ha

%

Tomàquet

158.800

14,47%

Alfals

74.200

6,76%

Civada farratgeres

49.300

4,49%

Carbassa

43.400

3,95%

Cereals d’hivern farratge

40.800

3,72%

Carbassó

40.100

3,65%

Ceba

39.800

3,63%

Trepadella

37.600

3,43%

Altres

613.640

55,91%

TOTAL

1.097.640

100%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Estadística de superfícies i produccions comarcals dels conreus
agrícoles
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Gràfic 30. Distribució de la
producció vinícola

Gràfic 31. Distribució de la

Gràfic 32. Distribució del rendiment

superfície dedicada a la vinya

de vinya

4%

4%

16%

17%

20%

41%

76%

43%

79%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Estadística de superfícies i produccions comarcals dels conreus
agrícoles.

Pel que fa la vinya, aquesta arriba als 17.770kg/ha que representa només l’1,6% del
rendiment comarcal. Si ho comparem amb les altres dues comarques naturals del Penedès,
s’observa que hi treu menys rendiment, tal com es pot observar en els següents gràfics tot i
ser la comarca líder tant en producció vinícola com en superfície dedicada a la vinya.
A més a més, segons el Registre Vitivinícola de Catalunya de 2019, les varietats de vinya
més conreades són, sens dubte, les varietats de cep blanca que representen el 85,4% del
total. D’aquestes varietats, les tres més conreades amb diferència són xarel·lo (el 37,3% del
total), el macabeu (el 23,9%) i la parellada (15,2%).

Proveïdors de productes i serveis auxiliars
Pel que fa al segon nivell de la cadena que s’ha identificat, els proveïdors de productes i
serveis complementaris esdevé un grup bastant transversal en el que s’intenten incloure
activitats vinculades a les indústries químiques, la fabricació d’envasos i embalatges, la
fabricació de productes metàl·lics, la fabricació de maquinària, la reparació de vehicles a
motor i la provisió d’altres productes i serveis vinculats a la cadena de valor. La informació
disponible per aquesta baula de la cadena s’ha obtingut únicament del SABI.
Concretament, s’han identificat 72 empreses que generen fins a 1.663 llocs de treball i
representen un volum de facturació de més de 518 milions d’euros.
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Indústries químiques
Pel que fa a les indústries químiques, només es té en compte el codis de CNAE-2009 2014 i
2015 que consisteix en la fabricació d’altres productes bàsics de química orgànica i d'adobs i
compostos nitrogenats fertilitzants. A la comarca de l’Alt Penedès, n’hi ha almenys 3
indústries especialitzades en aquest àmbit amb fins a 66 treballadors.
Envasos i embalatges
El total de fabricants d’envasos i embalatges de la comarca són 22 amb un total de 1.172
treballadors. Per calcular-lo, s’han tingut en consideració els codis de CNAE-2009 1624
(fabricació d'envasos i embalatges de fusta), 1721 (fabricació de paper i de cartó ondulats;
fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó), 2592 (fabricació d'envasos i
embalatges lleugers, en metall) i 8292 (activitats d'envasament i empaquetatge per compte
d'altri).
Fabricació de productes metàl·lics
Es tenen en compte en els codis de CNAE-2009 2529 (fabricació d'altres cisternes, grans
dipòsits i contenidors de metall), 2550 (forja, estampació i embotició de metalls;
pulverimetal·lúrgia), 2573 (fabricació d’eines) i 2592 (Fabricació d'envasos i embalatges
lleugers, en metall). En total, hi ha 14 empreses amb un total de 157 treballadors.
Fabricació de maquinària i equips ncaa
Es tenen en consideració els codis CNAE-2009 2830 (fabricació de maquinària agrària i
forestal) i 2893 (fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i
tabac). Es tracta d’11 empreses que generen fins a 87 llocs de treball.
Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes
S’esguarda el codi 4519 que implica la venda d'altres vehicles de motor, en concret camions,
remolcs i semiremolc, inclosos autocaravanes. Si s’exclouen les empreses que no estan
relacionades amb la cadena de valor agroalimentària (com les empreses dedicades en la
venda de vehicles d'acampada, caravanes i autocaravanes), es tractaria de 9 empreses i 91
treballadors.
Altres productes i serveis
Per últim, es planteja una agrupació en la que s’inclouen altres activitats com els codis 3831
(separació i classificació de materials), 7120 (estudis tècnics), 7500 (activitats veterinàries),
7731 (lloguer de maquinària i equips agraris), 7810 (activitats relacionades amb el mercat
laboral).
Concretament s’han identificat fins a 7 empreses i 26 treballadors.
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Indústria i productors agroalimentaris
En aquest tercer nivell de la cadena de valor es farà una anàlisi del sector de la industria
agroalimentària de l’Alt Penedès, a través de tres diferents bases de dades, tot tenint en
compte els grups 10 (indústria alimentària) i 11 (fabricació de begudes) del CNAE-2009.
En aquest sentit, es mostra la següent Taula 6 en la que s’observa com cadascuna de les
fonts observades presenta uns resultats diferents en relació als sectors vinculats a la
transformació i indústries agroalimentàries. La raó d’aquestes diferències, especialment
entre les del Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) i les altres
dues s’atribueix principalment en les diferències metodològiques a l’hora de tractar les
dades.
Taula 6. Distribució de nombre d’indústries agroalimentàries segons cada base de dades
SABI

%

RIAAC

%

HERMES

%

99

34,6%

66

19,3%

59

28,1%

187

65,4%

272

79,5%

151

71,9%

Altres

0

0,0%

4

0,1%

0

0,0%

Total

286

10 - Indústries de productes
alimentaris

11 - Fabricació de begudes

342

210

Font: Elaboració pròpia

Així, segons les dades proporcionades pel SABI (amb data de febrer de 2022) desglossades
per divisions d’activitat econòmica que representen les indústries agroalimentàries, amb el
codi 10 i 11 de CNAE-2009, hi ha registrades 56 indústries de productes alimentaris amb
un total 1.656 treballadors, mentre que la fabricació de begudes la duplica; 187 empreses
i 3085 treballadors.
Gràfic 33. Nombre d'empreses i treballadors en les indústries de
productes alimentàries per divisió
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Font: Elaboració pròpia a partir del SABI
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Pel que fa al sectors de les indústries de productes alimentàries (gràfic 33), la fabricació de
productes de molineria; la fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria i
l’elaboració de cafè, te i infusions representa només el 16% de totes les empreses de les
divisions econòmiques, però al mateix temps són les que més treballadors tenen,
englobant el 48,9%.
En segon lloc, les dades de la fabricació de begudes confirmen que la comarca no només
produeix vinya, sinó que també elabora el producte estrella de la comarca, el vi. El 176 dels
187 empreses (94,4%) i 3001 dels 3085 empleats (97,2%) treballen en empreses
d’elaboració de vins mentre que el restant es dedica a la fabricació d’altres begudes
alcohòliques.
Mapa de les ubicacions de les
indústries agroalimentàries

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del RIAAC

Mapa de densitat d’indústries agroalimentàries

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del RIAAC

La segona font de dades consultada és el Registre d’Indústries Agroalimentàries de
Catalunya del Departament d’Agricultura. Segons els resultats obtinguts, a l’Alt Penedès hi
consten, a data de 4 de novembre de 2021, 342 establiments agroalimentaris registrats,
repartits al llarg de la comarca. D’aquests, destaquen els 272 que es dediquen principalment
a la fabricació de begudes, 22 al sacrifici de bestiar, 7 a la preparació i conservació de la
carn i elaboració de productes càrnics, preparació i conservació de fruites i hortalisses, 7
als productes de fleca i de pastes alimentàries, 6 a la fabricació d’olis i greixos vegetals i
animals i les 24 indústries agroalimentàries restants fabriquen la resta de productes
alimentaris.
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A nivell municipal, es pot observar una major presència en els municipis de Sant Sadurní
d’Anoia (76 indústries agroalimentàries, que representen el 22,2% de la comarca), Subirats
(32) i Font-rubí (92). No obstant això, si tenim en compte la població de cada un dels
municipis, el tercer municipi és el que major densitat d’indústries d’aquest tipus, amb 16
indústries agroalimentàries per cada 1.000 habitants. Per contra, la capital comarcal i el
municipi més poblat és també és el que té menor densitat de tota la comarca amb només
0,55 indústries per cada mil habitants.
Cal assenyalar que s’ha d’evitar l’error de considerar que a la comarca existeixen 1.079
establiments relacionats amb la indústria agroalimentària, ja que en realitat es deu a que
moltes d’aquestes empreses són duplicades si realitzen més d’una activitat econòmica i/o
disposen de més edificis. Per tal de mantenir la coherència metodològica i d’evitar aquesta
desproporció respecte les altres dos fonts de dades amb que es comparen, s’ha calculat
només un cop per cada empresa.
Per últim, observant les dades que aporta el programa HERMES pel tercer trimestre de
2020 (proporcionades per la Mancomunitat Penedès-Garraf) es tractarien d’un
desglossament dels Comptes de Cotització i d'Afiliació al Règim General de la Seguretat
Social i Règim Especial de Treballadors Autònoms. Es registren 210 centres de cotització
relacionats amb la indústria agroalimentària; 59 dels quals serien indústries alimentàries
i 151 indústries de fabricació de begudes. Respecte el mateix període de l’any passat, ha
suposat un fort descens del 9,2% i 17,5% de les indústries del grup 10 i 11 del CCAE-2009
que coincideix amb la crisi de la pandèmia de COVID-19.

Cadenes de distribució - distribució a l’engròs
Els majoristes i agents vinculats a la distribució a l’engròs són representats en el codi 46 de
CNAE-2009, o sigui, el comerç a l'engròs i intermediaris del comerç. Segons les dades del
SABI, 117 empreses amb un total de 1.162 treballadors formen part d’una de les principals
peces de la cadena de valor.
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Gràfic 34. Nombre de treballadors i empreses del comerç a l'engròs per
classe de CNAE-2009
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SABI

En el gràfic 34, es pot observar que les dues principals activitats dels majoristes tan en
funció del nombre de treballadors com d’empreses són el comerç a l’engròs de begudes (35
empreses i 597 treballadors) i el comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes
alimentosos, begudes i tabac (34 empreses i 350 treballadors).

Comercialització i consum
Com a últim nivell de la cadena de valor, vinculat al procés de comercialització i consum,
aquest es desglossa entre activitats vinculades al comerç al detall i activitats vinculades al
canal HORECA (hostaleria, restauració i cafeteria).
Concretament, s’han identificat 410 activitats i 1.637 treballadors.
Comerç al detall
A l’hora de calcular el nombre d’empreses i treballadors del comerç al detall a la comarca a
través de les dades del SABI, es té en consideració el codi 47 del CNAE-2009. Segons
aquesta informació, el sector compta amb fins a 76 empreses i 570 treballadors.
D’aquestes, cinc de les 76 empreses i la meitat dels 570 treballadors es dediquen al comerç
al detall, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac en establiments no
especialitzats donen feina a la meitat d’aquests treballadors. Les altres activitats
econòmiques del comerç al detall amb més treballadors són la fleca, confiteria i pastisseria
en establiments especialitzats (21 empreses i 130 treballadors) i en els productes carnis en
establiments especialitzats (14 empreses i 74 treballadors).
En canvi, les dades més recents d’HERMES proporcionades per la Mancomunitat PenedèsGarraf registren 149 centres de cotització relacionats amb la indústria agroalimentària; 125
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dels quals serien comerços al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en
establiments especialitzats, 11 comerços al detall de combustibles per a l'automoció en
establiments

especialitzats

i

13

comerços

al detall d'equips

per a les

TIC

en establiments especialitzats. Respecte el mateix període de l’any passat, ha suposat en el
seu conjunt un lleuger descens del 2,6% de dels comerços al detall.
Canal HORECA

Es tenen en compte en els codis de CNAE-2009 5610 (Restaurants i llocs de menjar), 5621
(Establiments de begudes), 5629 (Provisió de menjars preparats per a esdeveniments) i
5630 (Altres serveis de menjar). En el conjunt d’aquestes classes, són 334 empreses amb
un total de 1067 treballadors, sent els restaurants i els llocs de menjar la més habitual tan
en nombre d’empreses (el 53,6%) i en nombre de treballadors (el 65,2%).
Gràfic 35. Nombre de treballadors i empreses dels serveis de begudes per
classe de CNAE-2009
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SABI

4.2.4. Distribució de la força del mercat de treball
Pel que fa a la distribució de la força del mercat de treball, a continuació es desenvolupa
l’últim apartat del bloc d’anàlisi de l’activitat econòmica.
Concretament, s’aprofundeix en la generació de llocs de treball per part de les empreses
associades a la cadena de valor agroalimentària de la comarca de l’Alt Penedès. Per a fer-ho,
s’utilitzen les dades obtingudes de SABI.
En el Gràfic 36, es pot observar la força de treball de l’any 2019 per cada divisió d’activitat
econòmica de CNAE-2009 relacionada amb la cadena de valor del sector agroalimentari.
Els principals grups (els CNAE de dos dígits) amb major percentatge de treballadors són la
fabricació de begudes (3.085 treballadors, el 29,3% del total), les indústries de productes
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alimentaris (1.656, el 15,6%), la agricultura, ramaderia i caça (1.314, el 12,5%), el comerç a
l'engròs i intermediaris del comerç (1.167, el 11,1%), la fabricació d'envasos i embalatges
(1.162, el 11%), els serveis de menjar i begudes (1067, el 10,1%) i el comerç al detall (570, el
5,4%).
Desglossant-los encara més, es confirma la hegemonia vinícola, ja que pràcticament tota la
força laboral del grup de fabricació de begudes rau en la elaboració de vins amb 3001
treballadors (el 28,5%). Els segueix la fabricació de paper i de cartró ondulats; fabricació
d'envasos i embalatges de paper i de cartó amb 725 treballadors (el 6,9%), els restaurants i
llocs de menjar amb 696 treballadors (el 6,6%) i el comerç a l'engròs de begudes amb 597
treballadors (el 5,7%).
Gràfic 36. Distribució dels treballadors per classificació econòmica segons
CNAE-2009
Fabricació de begudes
Indústries de productes alimentaris
Agricultura, ramaderia i caça

11,08%
12,48%

Comerç a l'engròs i intermediaris del

11,03%
10,13%
10,26%

15,72%

comerç
5,41%

Fabricació d'envasos i embalatges

1,44%

Serveis de menjar i begudes

1,41%
29,29%

2,00%

Comerç al detall
Fabricació de maquinària i equips ncaa
Fabricació de productes metàl·lics
Altres

Font: elaboració pròpia a partir de dades de SABI
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De forma directa, les aproximadament 249 empreses agrícoles o de fabricació
agroalimentària de la comarca (8% del total) donaven feina directa a 4.895 persones (15%
del total). Així mateix, també hi havia un total de 883 persones autònomes (12% del total).
Tot plegat sense considerar altres activitats com el comerç.
Taula 7. Relació d’empreses, persones treballadores i persones autònomes vinculades a la cadena
de valor agroalimentària.
setembre 2020
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’OTMP.
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5. ANÀLISI DEL GRAU DE DIGITALITZACIÓ
En aquest cinquè apartat es pretén realitzar una anàlisi del grau de maduresa digital a
nivell de la comarca de l’Alt Penedès, així com contrastar-la amb algunes fonts
d’informació de l’entorn més immediat com és la província de Barcelona i la resta de
Catalunya.
En aquest apartat, s’inclouen elements de digitalització vinculats a:
•

Digitalització de la societat.

•

Digitalització de les empreses.

•

Digitalització de les persones treballadores.

•

La digitalització de les persones en situació l’atur segons dades de la Xarxa de
Serveis Locals d’Ocupació (XALOC).

5.1. Digitalització de la societat
En aquest subapartat s’analitza la disponibilitat d’equipaments tecnològics a les llars i
l’ús que la població de l’Alt Penedès fa de l’ordinador i internet a través d’IDESCAT.11
Gràfic 37. Equipament TIC a la llar
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT

11

Les dades extretes d’IDESCAT procedeixen de l’Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la

comunicació a les llars (TIC-L), elaborada amb l’INE, i l’Enquesta territorial TIC a les llars (TICLT).
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Pel que fa a la disponibilitat dels equipaments tecnològics a les llars de la comarca,
s’analitza el percentatge de llars amb ordinador, incloent ordinadors de sobretaula,
portàtils, agendes electròniques o PDAs, Palmtop o Pocket PC, telèfon mòbil i accés a
Internet. Així doncs, considerant les variables analitzades en el gràfic 37 es pot observar que
la majoria de les llars de la comarca disposa dels equipaments digitals bàsics, atès que un
97,8% disposen de telèfon mòbil, un 94,5% d’internet i un 85,6% d’ordinador.
La tendència a la disposició d’equipament digital és positiva en tots els casos, tot i això, els
ritmes de creixement són diferents. L’increment de les llars que poden accedir a Internet
amb qualsevol equip i tipus de connexió i les que disposen de banda ampla ha estat
exponencial i paral·lel d’ençà l’any 2013 amb uns 22,5 punts percentuals, mentre que el
creixement de les que disposen d’ordinador ha estat menor però sostingut i el de les que
disposen un telèfon mòbil ha sigut relativament estable.
Les llars que disposen d’ordinador i telèfon mòbil creixen a un ritme lent i sostingut, mentre
que l’increment de llars amb connexió a internet ha estat exponencial d’ençà l’any 2017
amb un augment de 13 punts percentuals.
Pel que fa els usos d’ordinador, internet, correu electrònic i compres a Internet, els més
utilitzats en 2019 foren l’ús d’internet (92,9%) i d’ordinador (90,9%), que es contraposa amb
les compres per Internet que és el servei que més s’ha utilitzat a més de ser el que més
ha crescut respecte l’any 2013. Aquesta tendència està estretament relacionat amb
l’increment de l’e-commerce i el sector logístic.
Gràfic 38. Usos de l'ordinador i d'internet (2013-2019)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT
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5.2. Digitalització de les empreses
En aquest segon apartat d’anàlisi del grau de digitalització, ens centrem en l’estat de
situació del teixit empresarial de les empreses de la cadena agroalimentària de l’Alt
Penedès.
En aquest sentit, la informació que es presenta en aquest apartat té origen en la revisió
documental així com en els resultats obtinguts de les enquestes i les entrevistes
realitzades als diferents agents participants del projecte, però en aquest cas, especialment
a les empreses.

L’estratègia 5G a Catalunya
Per posar-se en context, es considera del tot interessant tenir present que a finals de febrer
de 2019, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar un acord pel qual s’aprova
l’Estratègia 5G de Catalunya. En el marc d’aquest acord, es pretén dur a terme el
desplegament de la tecnologia 5G, una revolució en l’àmbit de les telecomunicacions, a tot
el territori català.
Aquesta tecnologia permet habilitar la connexió a internet mitjançant la implementació de
xarxes sense fils més ràpidament a tot arreu del món i per a qualsevol dispositiu i té un
gran potencial en àmbits diversos com la informació, les xarxes i les ciutats intel·ligents, les
llars (a través de la internet de les coses), la recerca, la salut, la energia, la mobilitat i vehicle
connectat, així com en els sectors industrials incloent l’agroalimentari.
A banda de que es podrà suportar major amplada de banda (amb velocitats que poden
superar els 10 gigabits per segon, destaca també per la seva capacitat de suportar una
altíssima densitat de dispositius per cel·la, la reducció de la latència, la flexibilitat en el
desplegament i l’operació de xarxes, així com una eficiència energètica més elevada.
L’estratègia es pretén desplegar a través d’una sèrie d’actuacions al voltant de les següents
sis premisses:
•

Convertir Catalunya com a referència de l’àmbit internacional i liderar la 5G al sud
d’Europa.

•

Accelerar el desplegament i la cobertura de la infraestructura 5G arreu del
territori, mitjançant la col·laboració entre administracions públiques i operadors
de telecomunicacions.

•

Impulsar la recerca i la innovació

•

Impulsar l’ecosistema 5G.

•

Generar, retenir i atraure talent.
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Dins d’aquesta estratègia, existeix una iniciativa anomenada Àrees 5G que pretén adaptar la
implementació d’aquesta tecnologia a la realitat dels diferents territoris catalans, i una
d’elles és la zona del Penedès. En aquest sentit, l’àrea 5G del Penedès pretén impulsar
sectors que esdevenen estratègics per aquesta zona com són:
•

Sector sociosanitari, ja que el territori compta amb actius i projectes clau en aquest
àmbit (el simulador 4DHealth a l’Anoia i el campus de salut de la Universitat de
Lleida).

•

Sector de mobilitat i vehicle connectat, tenint en compte que es disposa del Circuit
Idiada i del Circuit Parc Motor de Castellolí, un espai de proves de vehicle connectat i
un el projecte europeu 5GMed Corridor hi farà proves amb la tecnologia 5G.

•

Media i entreteniment, perquè el territori disposa del laboratori de de realitat virtual
d’i2CAT ubicat al Neàpolis, d’un grau de formació professional en VR, d’una escola de
disseny i d’iniciatives com els MedGaims.

•

Talent, gràcies a un nou model empresarial que combina els formats de treball
presencial i en línia i al projecte transversal centrat en l’atracció de talent que s’està
impulsant des de TIC Anoia.

Paral·lelament, observant el mapa de cobertura 5G a través de la web nperf.com, es fa
palesa la poca presència de punts de cobertura 5G al territori, limitant-se, únicament, en
alguns apunts de l’entorn de Vilafranca del Penedès i amb determinades companyies
telefòniques (Movistar).

Font: nperf.com

En aquest context, i davant la falta d’una visió respecte la cadena de valor agroalimentària,
es fa palesa la necessitat de que el conjunt del Penedès desenvolupi una estratègia de
desplegament de la xarxa 5G (entre les que hi puguin figurar també les tecnologies
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vinculades al 5G) en el marc del desenvolupament del sector agroalimentari com un àmbit
prioritari de modernització i de transformació digital. Fem referència no només a la
comarca de l’Alt Penedès, sinó de l’oportunitat de fer-ho extensiu a la resta de la vegueria
del Penedès, amb l’objectiu principal de facilitar la retenció de talent i de nous perfils
digitals.

Nivell de digitalització de les empreses i tipus de tecnologia implantada
Segons s’ha pogut comprovar a través de les diferents eines utilitzades per aproximar-nos
al grau de digitalització de les empreses, en general es percep que la digitalització és un
factor important de competitivitat, ja que el 40% de les empreses enquestades així ho
indica, mentre que el 26,5% considera que ja és una realitat al seu negoci. Per contra, només
el 7% de les empreses enquestades considera que la digitalització no aporta grans
beneficis al teixit econòmic.
Gràfic 39. Valoració de l'impacte de la digitalització a l'empresa.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta.

Paral·lelament, la percepció observada per part de les empreses és que la despesa en
iniciatives digitals sovint és molt elevada i el valor afegit obtingut és limitat. Aquesta
percepció qualitativa observada a través de les entrevistes, es trasllada a uns nombres poc
concrets en el resultat de les enquestes. Concretament, només el 8% considera que les
inversions en digitalització són eficients, i el 46% no és capaç de determinar-ho. En canvi,
el 46% restant sí que considera que el retorn respecte la inversió realitzada és equilibrat i
per tant li surt a compte. No hi ha cap empresa que consideri que la despesa és
desproporcionada.
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Gràfic 40. Percepció de retorn de la inversió en digitalització.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta.

Per l’altre banda, per tal d’abordar aquest primer aspecte, s’ha pres de referència els quatre
grans pilars que segons el Programa HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada),
inclòs en la iniciativa Industria Connectada 4.0 del Ministeri d’Indústria i que permet a les
empreses determinar el seu grau de maduresa digital. Aquests quatre grans pilars o àrees
d’influències són:
•

Aplicacions de client. A partir d’aquestes s’analitzen les eines d’interacció amb la
clientela i els proveïdors. Aquestes eines poden ser aplicacions mòbils, plataformes
web i les xarxes socials.

•

Dades digitals. En aquest cas, es treballa amb el big data i l’analítica de dades. No
només es tracta de recopilar informació, sinó que cal treballar en una anàlisi
posterior de la mateixa i aprofitar el potencial que ofereixen les dades per convertirlos en coneixement i facilitar la presa de decisions estratègiques a dintre de les
empreses.

•

Automatització. En aquesta tercera àrea d’influència s’hi troben encabides les
tendències tecnològiques actuals i la seva aplicació directa. Fem referència a
tecnologia com els sensors, la impressió 3D, la robòtica, els drons, la realitat virtual i
la realitat augmentada.

•

Connectivitat. Per últim, la connectivitat és una àrea d’influència que permet
agilitzar sistemes i processos de treball. El cloud, internet de les coses o la
ciberseguretat, són àmbits de treball clau per al tractament de la informació, la
connectivitat interna dels equips i els sistemes i la protecció de la informació.
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Àrees d’influència de la digitalització de l’empresa.

Font: Ministeri d’Industria - Programa HADA.

Per tal de facilitar la interpretació de la informació generada, des de Daleph hem dissenyat
un procés a partir del qual s’han traduït les observacions qualitatives realitzades en el marc
de les entrevistes a una interpretació quantitativa.
En aquest sentit, hem elaborat un sistema de focalització, transformació i ponderació de les
respostes de les entrevistes i les enquestes, relacionades amb el grau de maduresa digital
de les empreses. En primera instància, ens hem enfocat en les respostes dels subgrups o
branques d’activitat dels quatre grans pilars de “la Herramienta de Autodiagnóstico Digital
Avanzada” . Les respostes adreçades a cadascun dels subgrups posseeixin un valor que
oscil·la entre el 0 i el 5. El 0 vol dir que no s’utilitza aquesta eina en l’empresa de l’entrevistat
o l’enquestat. Mentre que el 5 vol dir que es fa un ús intensiu de l’eina i que està ben
integrada en els processos de l’empresa.
A continuació, s’ha fet una mitjana amb totes les respostes (ja ponderades) dels subgrups
per tal d’obtenir la valoració general de les 4 grans àrees de maduresa digital de les
empreses, amb una puntuació similar de 0 a 5. De nou, el 0 vol dir que l’àrea digital no està
desenvolupada. Mentre que el 5 vol dir que existeix un ús intensiu i ben integrat en els
processos de l’empresa.
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Per últim, s’ha volgut comprovar algunes de les informacions aportades per les empreses a
través d’una consulta de la informació disponible a la seva pàgina web o a altres fonts
d’informació que permetin aprofundir i afinar més en la quantificació del grau de maduresa
digital.
En aquest context, els resultats obtinguts mostren com de mitjana, l’àrea tecnològica més
impulsada per part de les empreses consultades és la d’aplicacions de client, amb l’objectiu
de millorar l’experiència de compra i d’usuari per part de la clientela, així com també agilitzar
els processos de compra-venda amb els proveïdors.

Gràfic 41. Mitjana nivell de digitalització empreses entrevistades per grans grups.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades.

La seguirien, sobretot les accions vinculades a l’impuls de la connectivitat a través de serveis
cloud, la creació de servidors propis d’emmagatzematge de dades i fins i tot el
desenvolupament de punts d’accés amb VPN’s més segures. Aquesta tendència és
clarament observada en les empreses de major envergadura i amb major grau de
tecnificació. Al mateix temps, la generació i la gestió de dades a través de les oportunitats
que brinden les eines digitals també són les eines més recurrents en aquest segment
d’empreses. L’ús de ERP’s i CRM’s és habitual tot i que en general es perceb una certa
mancança d’habilitats en la gestió, el tractament i la interpretació de la informació generada.
Analitzant-ho per branques d’activitat, és a dir, el segon nivell de classificació de les
estratègies de digitalització, s’observa com en el marc de les aplicacions de client, l’ús de
les xarxes socials, la inversió en plataformes de gestió de la informació interna i externa, així
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com el desenvolupament d’aplicacions d’usuaris i treballadors són les eines amb més
inversió per part de les empreses.
D’altra banda, en l’àmbit de les dades digitals, l’anàlisi de dades originàries del diferents
processos interns, així com de l’analítica web i de xarxes socials són els principals mitjans a
partir dels quals les empreses es sentirien més còmodes a dia d’avui en determinats sectors
i dimensions de l’empresa.
Pel que fa a l’automatització, les empreses vinculades a sectors de logística i distribució , així
com les vinculades al món de la viticultura han estat desplegant tecnologies que permeten
automatitzar molts processos a través de la sensòrica i la robòtica.
Per últim, en el cas de la connectivitat, la ciberseguretat i els serveis cloud són les eines
més demandades.
Gràfic 42. Mitjana del nivell de digitalització de les empreses entrevistades.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades.

Pel que fa al nivell de digitalització de les empreses enquestades, s’ha procedit a realitzar el
mateix exercici, amb l’obtenció de resultats similars. Les accions més impulsades formen
part de les àrees d’influència d’aplicacions de client i també de connectivitat i l’ús de dades
digitals, mentre que la part de l’automatització queda poc representada.
La tendència és molt similar a l’observada a través de les empreses entrevistades, tot i que
es perceb un nivell de maduresa digital inferior, ja que la mitjana observada en cadascuna de
les àrees és més baixa, sobretot pel que fa a les àrees vinculades a processos de
digitalització més avançats com els de la gestió i l’analítica de dades, l’automatització de
processos o l’impuls de sistemes de connectivitat.
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A continuació es poden observar les dades aportades per part de les empreses enquestades
amb la mateixa estructura que l’anterior.
Gràfic 43. Mitjana del nivell de digitalització de les empreses enquestades.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades.

Gràfic 44. Mitjana nivell de digitalització empreses enquestades desglossat per branques
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Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes realitzades.
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Evolució de la digitalització de les empreses
L’anàlisi d’aquest fet és realment significatiu, ja que en general es percep que durant els
efectes de la pandèmia hi ha empreses que han hagut de plantejar-se models alternatius
per poder seguir en contacte amb la seva clientela i poder seguir desenvolupant la seva
activitat.
D’aquesta manera, des de la visió d’alguns agents entrevistats com ara Innovi, s’ha percebut
que les empreses han vist que la pandèmia els obligava a impulsar estratègies de
màrqueting digital. Entre elles, es fa referència a estar presents a internet a través de
pàgines web (algunes amb possibilitats de comercialització) o a les xarxes socials.
Malgrat aquesta visió és àmpliament compartida, a l’hora d’impulsar una estratègia de
digitalització, la tendència que s’observa en les empreses és que no disposen dels
recursos necessaris ni els coneixements suficients com per poder fixar-se uns objectius
clars (només el 26,5% de les empreses així ho indica). De fet, per a gairebé el 70% de les
empreses enquestades, així com també s’ha pogut percebre a través de les entrevistes, el
fet de contractar personal capacitat per promoure la transformació digital dels seus
models de negoci no ha estat una prioritat ni una opció real.
Gràfic 45. Contractació de personal especialitzat en aspectes digitals.

33%
Sí
Ho he intentat
No
67%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta.

Aquest fet és més notori en aquelles empreses amb menors recursos i amb equips de
treball més reduïts que no permeten la incorporació de perfils especialitzats i dedicats
únicament a determinades tasques, sinó que els recursos i les vacants disponibles
s’enfoquen a cobrir les necessitats d’explotació i altres processos del model de negoci.
En paral·lel, la tendència observada és que en general, les empreses no han apostat pel
desenvolupament de plans formatius específics en l’àmbit de la digitalització (el 80% així
ho indica), i dels que si que ho fan, han reduït la freqüència amb la que ho realitzen.
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Gràfic 46. Realització d'activitats formatives en l'àmbit digital
20%

80%
Sí

No

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta.

De les poques empreses que acostumen a realitzar formacions en l’àmbit digital. Les
principals formacions que es mencionen passen per aprendre a utilitzar plataformes de
gestió de la web així com eines d’oficina com l’Excel de nivell avançat.
Quan a la periodicitat, les empreses coincideixen en que les formacions es realitzen menys
d’una vegada a l’any, i en algunes ocasions entre 1 i 2 cops l’any.

Principals barreres i factors limitants
En relació a les principals barreres detectades, és interessant observar les expectatives de
les empreses de cara al 2022 i el 2023 en termes de creixement o l’impuls de projectes de
modernització a nivell intern.
En aquest sentit, tot i que les perspectives de les empreses són de creixement (67%), les
expectatives d’inversió en aspectes vinculats a la digitalització i a eines informàtiques són
més aviat reduïdes i les empreses es centren en la millora de l’equipament, la maquinària
i els processos (69%) i no tant en eines i suports digitals (8%).
Gràfic 47. Previsió d'inversions de les empreses segons el tipus
60%
40%
20%
0%
Maquinària

Millora de processos

Nous productes

Digitalització

Altres

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta.

Com a principal barrera per a l’impuls d’estratègies de digitalització, s’observa com gairebé
el 67% de les empreses destaca la falta de capacitat financera per poder accedir a la
introducció de noves tecnologies com ara sistemes informàtics, eines de gestió, etc.
mentre que el 27% no ho considera una necessitat important a curt termini.
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Gràfic 48. Principals limitacions a la introducció de noves tecnologies
80%
60%
40%
20%
0%
Manca de capacitat
financera

Manca de qualificació del
personal

No trobem la tecnologia
adequada

No és una necessitat

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta.

Per altra banda, es considera notori complementar aquesta visió amb el fet que algunes
empreses manifesten dificultats a l’hora de decidir si és més eficient optar per
l’externalització de determinats serveis vinculats a les estratègies digitals, o la
incorporació de perfils especialitzats a la seva plantilla. Aquest factor és especialment
important en el cas de les petites empreses, ja que els costos de contractació de personal
específic són elevats, mentre que l’externalització de determinats serveis implica una falta
de despersonalització que genera friccions en el conjunt de l’empresa.
De fet, es considera que existeix una relació directe entre la mida de les empreses i la seva
capacitat per digitalitzar-se o introduir noves tecnologies.

Identificació d’estratègies de negoci en creixement i a reconvertir-se
Pel que fa a la presència d’estratègies de negoci que comencen a involucrar processos
digitals, es considera que va molt lligat a la tipologia d’empresa i a la capacitat d’innovació i
de finançament que es disposi.
De fet, el 60% de les empreses enquestades afirma que la capacitat d’innovació de
l’empresa és un factor determinant, mentre que el 20% considera que és important però no
cabdal a curt termini, i el 20% restant considera que no és rellevant per a la seva empresa
(aquests últims, sobretot s’han identificat com a treballadors autònoms).
En aquesta línia, les empreses entrevistades confirmen les diferencies observades en funció
de la seva dimensió, tot i que les principals línies d’actuació en matèria digital observades
passen per:
•

Incrementar la visibilitat i la presència digital de les empreses amb models de negoci
business to consumer (B2C).

•

Millorar la relació amb la clientela a través de serveis de comunicació digital.

•

Ampliar els processos de comercialització de productes i serveis gràcies als canals
digitals.
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•

Ampliar l’àmbit de negoci més enllà de l’escala local i incrementar les exportacions.

•

Millorar i facilitar la identificació de la traçabilitat dels productes i els processos de
producció.

•

Aprofundir en les eines de generació, interpretació i anàlisi de dades.

•

Millores en l’automatització de processos gràcies a l’evolució de la maquinària
agrícola.

•

Desenvolupament de programari propi per a la gestió de determinats processos de
l’empresa.

Per altra banda, i atenent a algunes de les conclusions que apunta l’estudi realitzat per la
Fundació Barcelona Formació Professional que s’ha comentat amb anterioritat, es considera
especialment rellevant destacar algunes observacions que s’hi efectuen en relació a que el
sector agroalimentari es troba en un procés d’adaptació i de reorientació. L’estudi, indica que
aquest procés es produeix en base a tres grans estratègies, les quals es considera que cal
potenciar:
•

Incorporació de nous models agrícoles. Es destaca el fet que a raó de la necessitat
de reduir costos i millorar la competitivitat, les explotacions agràries aposten per el
desenvolupament d’una agricultura centrada en la circularitat (a través de
l’aprofitament d’excedents o de subministrar recursos a altres activitats com la
biomassa), en la conservació (realització de simbiosis entre cultius per reduir
l’impacte ambiental produït per l’ús de fertilitzants o l’ús de l’arada) i de precisió
(amb un us intensiu de noves eines i solucions tecnològiques). Aquests models
aposten clarament per una visió focalitzada en la reducció de costos i en el en la
inversió per millorar l’eficiència, reduir impactes i externalitats negatives i garantí
un reaprofitament dels recursos.

•

Terciarització de l’activitat agrària. Una altra de les tendències observades passa
per la terciarització de l’activitat. Concretament, aquesta tendència es produeix a
causa de la competència existent entre econòmics del territori i el sector busca
incorporar i ampliar la seva proposta de valor. En aquest sentit, les explotacions
aposten cada cop més per ampliar el seu model de negoci cap a serveis
complementaris i altres processos com la transformació del producte i fins i tot
integrar el procés de distribució en funció dels diferents perfils de clientela. En
aquest sentit, la integració vertical passa a ser un element important en la
modernització de les empreses associades a la cadena (des de l’explotació agrària,
passant per la transformació i la comercialització a través de diversos canals).
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•

Garantir el relleu generacional en el mercat laboral. De l’estudi es conclou que
gairebé el 65% dels titulars de les explotacions són homes de més de 65 anys.
Aquest fet està indicant que en els propers anys el sector experimentarà un
abandonament de força de treball i es requerirà l’entrada de noves persones
treballadores. En aquest sentit, el sector està demanant suport de cara a promoure
la formació de persones menors de 40 anys que puguin impedir el retrocés de
l’activitat agrària i els seus derivats. Un procés que ha vingut experimentant la
Regió Metropolitana de Barcelona els últims anys, veient com la població ha
incrementat un 18% des de principis del segle XXI, però la superfície destinada a
l’activitat agrícola s’ha reduït del 16% al 15% a causa de la proliferació d’activitats
més lucratives que el sector agrícola.

Per complementar aquesta visió, en el marc del present projecte s’ha realitzat una cerca de
pràctiques i de solucions tecnològiques que es venen implementant i experimentant en
determinades baules de la cadena de valor agroalimentària. Així, a continuació es recullen
una sèrie de casos vinculats a la incorporació de solucions tecnològiques per al
desenvolupament i la modernització del teixit empresarial vinculat a la cadena de valor
agroalimentària.
Aquest subapartat s’ha realitzat en base a la revisió documental de diverses fonts
d’informació i s’ha considerat oportú plantejar-les com elements de referència sobretot per
determinats sectors vinculats a les activitats primàries.
Títol solució:

Finca La Foradada (Lleida)

Àmbit:

Gestió i optimització del regadiu

Promotor:

Sistemes Electrònics Progrés – Vinculat a IRTA

Font:

https://www.progres.es/es/instalaciones/la-foradada

Descripció

Es tracta d’una finca enfocada al conreu del blat amb 27 ha. Es gestiona
el seu regadiu a través de tecnologies com són les següents solucions
tecnològiques:
•

Agrónic 2500 (uns programadors per al control del regadiu i la
fertilització amb múltiples possibilitats d’ús, comunicació i

ampliació. Compta amb una versió bàsica i una versió Plus per a
majors prestacions.
•

AgroBee (5 unitats), dos dels quals amb sensors de contingut
d’aigua al sòl.

Títol solució:

AgroGestor - Programa ambiental de la Catalunya Central (Osona)

Àmbit:

Control de la qualitat i la contaminació del sòl a causa de les activitats
ramaderes.

63

Promotor:

Impulsat per IRTA, Agrària de Torelló, Esporc, DARP i Agència Catalana

Font:

IRTA - https://www.agrogestor.es/

Descripció

Es tracta d’un programa ambiental vinculat al projecte LIFE Agrogestor

de l’Aigua (ACA)

desenvolupat a l’entorn de Torelló (Osona) amb l’objectiu de millorar el

procés de fertilització amb dejeccions ramaderes. Es va realitzar una
avaluació de la gestió agrícola durant els anys 2018 i 2019, i es va

comptar amb la participació de 15 parcel·les de 7 agricultors (unes 40 ha
en total) creant una àrea de gestió col·lectiva (AGC).
Títol solució:

Tecnologia Blockchain per millorar la confiança en la cadena de
subministraments i la imatge de cara a les persones consumidores.

Àmbit:

Industries de producció alimentària.

Promotor:

SMARTAGRIHUBS – Eslovenia.

Font:

https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiment/28FIE-decentralised-trust-in-agrifood-supply-chains

Descripció

Un experiment que gira al voltant d’una solució tecnològica centrada en
la millora de la traçabilitat i l’origen dels productes que es consumeixen.

La prova s’ha realitzat a 29 granges a Eslovènia en dues cadenes de
valor com són:
•

L’avícola: on es buscava mostrar la procedència dels aliments als
consumidors finals, de manera que podien conèixer els

productors locals i les pràctiques respectuoses amb els animals,
que contribueixen a una obtindré una carn de major qualitat i
menor impacte ambiental.
•

Productes làctics: en la que es volien utilitzar les dades per
optimitzar el procés de pagament de la llet per part d’una

cooperativa que pagava als productors en funció del volum, la
qualitat nutricional de la llet i els acords contractuals específics
entre productors i cooperatives.

A través de la integració de diversos actors (consumidors, agricultors,
productors d’aliments,...) es desenvolupa una solució que ofereix la
oportunitat de generar consultes sobre els productes que es

consumeixen amb l’objectiu de garantir la seva qualitat, la procedència i
l’autenticitat.

Cada producte disposa d’un codi QR a partir del qual es pot accedir a un
espai web on introduir la data de caducitat del producte i el nombre
identificador del lot que s’identifica en l’envolcall. La web retorna
informació de la granja, la descripció i dades del producte.
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Títol solució:

Estratègies de precisió en la viticultura basades en dades

Àmbit:

Industria del vi.

Promotor:

SMARTAGRIHUBS – Itàlia.

Font:

https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiment/25FIE-data-driven-vineyard-precision-management

Descripció:

L’objectiu de l’experiment era el de promoure l’adopció d’estratègies de
precisió en el sector de la viticultura mitjançant el desenvolupament
d’una aplicació per a productors que donés suport a la presa de decisions

gràcies a la informació generada per una sèrie de sensors connectats a la
maquinària.

Operacions com la fumigació, la fertilització, la poda d’estiu o la collita
mecànica selectiva quedarien monitoritzats gràcies a la recollida de

dades, com ara, identificar les zones més propenses a patir extres hídric.
El sensor integra un GPS i una càmera infraroja, que alimenten una
estació fixa i envia i emmagatzema dades en intervals de temps.

Es tracta d’una aplicació òptima per a granges petites i mitjanes, ja que

redueix la dependència d’imatges externes recopilades a través de
satèl·lits i drons, que són propensos a condicions climàtiques adverses i
és més costós.

L’experiment va ser provat a 3 granges italianes especialitzades en la
producció de fruita i va resultar interessant per la seva simplicitat.
Títol solució:

Mobibuk

Àmbit:

Gestió de recursos humans en explotacions agràries

Promotor:

Robonity - Almería

Font:

http://robonity.com/

Descripció:

Mobibuk és la solució proposada per Robonity, una empresa de

tecnologia ubicada a Almeria. La seva tecnologia ha estat provada i
demostrada en hivernacles comercials, com és el cas de l’empresa
www.biosabor.com . Aquesta solució tecnològica pretén un increment de
la gestió dels cultius, increments en la productivitat i la qualitat de les
tasques realitzades al sector de l’agricultura. Es centra en la detecció

d’incidències, problemes, o plagues a temps real i cada treballadors es
converteix en un guarda de seguretat del cultiu.

Contribueix a controlar les despeses, la planificació de materials i de
recursos humans. Es tracta d’un mòbil que porten tots els treballadors
amb una aplicació que registren les diverses tasques i incidències que

veuen cada dia. Aquesta informació es passa a un sistema cloud i a partir
d’aquí, s’analitzen i es visualitzen els resultats.
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A més a més, fruit de la realització d’entrevistes amb diferents empreses del territori, s’han
pogut identificar algunes bones pràctiques que s’han impulsat els últims anys. Algunes
d’aquestes es presenten a continuació:
Títol solució:

Ús de programari per a la millora de la gestió del negoci.

Àmbit:

Digitalització de cellers i explotacions agrícoles.

Promotor:

Vitalpe

Descripció:

Vitalpe és una empresa de fabricació de vi que la conformen 16 socis
viticultors que en total sumen unes 500 hectàrees de vinya. Cadascun

dels socis produeix el seu raïm, mentre que d’altres també el compren. El
seu procés no inclou l’embotellament, sinó que només es dediquen a la
transformació.

Disposen de 9 treballadors més o menys fixes al llarg de l’any, i en
temporada de verema arriben a ser uns 17.

Estan treballant en convertir-se en un celler ecològic i sostenible a
través de les energies verdes i el tractament de residus.

Per agilitzar els seus processos disposen de 4 programes diferents:
1. El primer, centrat en el control d’estoc del vi. Permet controlar la
traçabilitat dels lots de producte.

2. El segon permet recollir mostres de maduració del raïm i realitza
una estimació de la data de collita en base al grau de maduració.

3. El tercer, es tracta d’un programa fet a mida per introduir totes
les pesades dels socis. A través del programa saben la quantitat

que ha entrat cada soci i permet millorar la traçabilitat interna del
producte.

4. El quart i últim programa es centra en un component cartogràfic
que permet identificar les tines, representar el tipus de vi a les

explotacions i controlar el seguiment i l’enregistrament de les
tasques.
Títol solució:

Integració de serveis logístics

Àmbit:

Digitalització del sector de la distribució.

Promotor:

Carbòniques Castellvi

Descripció:

Es tracta d’una empresa de distribució de begudes que disposa de
tecnologies i eines digitals que permeten agilitzar tots els processos. De
les diferents empreses de distribució amb les que s’ha pogut treballar, ja

siguin grans com podria ser l’empresa Can Bardinet o el cas de
Carbòniques Castellví, es tracta d’un element clau per agilitzar el seus

processos. Són empreses que disposen de marges molt petits i per ser
competitives han d’estar al dia en els diferents processos (des del
programari de gestió empresarial ERP, passant per la disponibilitat
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d’aplicacions pròpies per canalitzar les comandes a dispositius mòbils

enfocats als comercials i venedors per tal que les comandes arribin al

magatzem directament) o acabaran desapareixent. La tendència
observada en el sector és l’agrupació empresarial per a fer viable el
sistema.
Títol solució:

Pàgina web i e-commerce

Àmbit:

Digitalització de la comercialització de vins.

Promotor:

Inzolia

Descripció:

Inzolia és una empresa de venda i distribució de vins i escumosos, que fa
dos anys que es va crear una pàgina web per poder vendre en línia.

Gràcies a que van poder treballar amb una empresa externa que els
elaborés la pàgina web i els gestionés les xarxes socials, han pogut
experimentar en l’àmbit de la presència i la comercialització digital, i ara

mateix es plantegen donar la següent passa i assumir la gestió
internament a dintre de la pròpia l’empresa.

5.3. Digitalització de les persones treballadores
En aquest tercer apartat, es procedeix a desgranar els principals elements identificats
envers el nivell de digitalització de les persones treballadores a les empreses de l’Alt
Penedès.
En aquest context, el present apartat es desglossa a partir de les següents àrees
temàtiques:
•

Grau de maduresa digital de les persones treballadores.

•

Habilitats i capacitats digitals de les persones treballadores.

•

Identificació de nous perfils professionals.

•

Capacitat de contractació per part de les empreses.

Grau de maduresa digital de les persones treballadores.
En el marc de la madures digital de les persones que treballen a les empreses que han
participat en el projecte, cal fer menció especial a que les empreses incloses dins de la
cadena de valor agroalimentària viuen realitats diferents en funció dels perfils i de les
activitats que desenvolupen. En general, ha costat que les empreses poguessin explicitar
les habilitats digitals de les que disposen els seus treballadors, sobretot en aquells àmbits
on les activitats i les tasques són de caràcter més mecànic (com és el cas dels operaris). En
canvi, a nivell de tasques administratives i d’oficina, les habilitats digitals no són un
problema, ja que formen part del seu dia a dia.
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En general, les empreses comenten que en cas que els equips d’administració necessiti
d’alguna formació extra o d’invertir en noves eines que permetin una optimització dels
temps i dels recursos s’acostuma a detectar i a posar en marxa.
En relació a les competències dels equips de professionals dels diferents sectors observats,
no es perceben grans necessitats a nivell d’habilitats digitals. En aquest sentit, es considera
que la majoria d’empreses compta amb perfils professionals que no tenen mancances clares
per a la realització de les seves activitats i operacions diàries.
Observant el personal vinculat a activitats d’operari o de peó, la gran majoria d’empreses
presenta un grau de tecnificació poc elevat, la qual cosa no requereix de grans tècniques i
habilitats digitals. Per altra banda, es coincideix en que quan s’introdueix una nova eina amb
components o funcionalitats digitals l’empresa s’encarrega d’impulsar accions formatives i
explicatives per tal d’aprofitar les eines i optimitzar les inversions. Paral·lelament, hi ha
casos en els que la tecnologia implementada va vinculada a un servei d’una empresa
externa que en fa el manteniment i la gestió. En aquest sentit, són aquestes empreses les
que realitzen aquesta funció formativa per tal d’aprofitar la tecnologia implementada.
Pel que fa al personal que desenvolupa tasques més administratives, les habilitats digitals
bàsiques no són un obstacle, mentre que les habilitats necessàries per impulsar les tasques
de gestió es cobreixen a través de plans de formació interns.
En aquest sentit, les empreses manifesten que en general no tenen preocupacions
respecte a si disposen de plantilles preparades per assumir els reptes digitals, ja que
consideren que la majoria disposen de les habilitats bàsiques necessàries per a
desenvolupar les seves funcions. En cas que no sigui així i es detectin mancances, la majoria
activa processos formatiu per donar resposta a les necessitats. A nivell de contractació,
quan les persones entren a formar part de les plantilles, les empreses tenen cura de formarles en allò que sigui més necessari.
Pel que fa a les habilitats digitals de les persones treballadores, el gràfic 49 mostra com a
través de l’enquesta realitzada tenen un nivell intermedi excepte en els sistemes ERP
(Sistema de planificació de recursos empresarials en anglès) o CRM (Gestor de relació amb
clients en anglès). De fet, és el sistema o programari informàtic que més treballadors
declaren no saber-la utilitzar (16,7%) juntament amb els fulls de càlcul. Per contra, la meitat
de les persones treballadores afirmen tenir un nivell avançat en el correu electrònic.
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Gràfic 49. Habilitats digitals de les persones treballadores.
Navegadors web
Ús del correu electrònic
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Sistemes ERP, CRM,…
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’enquesta.

Per altra banda, les empreses manifesten que les persones treballadores amb més
dificultats són les d’edats més avançades, que porten molts anys treballant d’una
determinada manera, però també estan d’acord en que quan s’introdueix una nova
tecnologia o un nou procés es fa tot el possible per promoure l’adaptació. Consideren que
es tracta d’un procés de canvi de mentalitat i de cultura digital que no requereix gran
complexitat.
Pel que fa al grau en que l’oferta formativa del territori respon a les necessitats dels sectors,
en general les empreses desconeixen l’oferta formativa disponible i en ocasions,
consideren que hi ha un excés d’oferta que arriba per moltes vies diferents. En qualsevol
cas, les empreses en general no aposten per formar els seus treballadors a causa de la
falta de temps derivat de les tasques del dia a dia. Tot i així, hi ha casos en els que es
disposen de plans formatius interns amb consultores externes que els marquen la pauta,
sobretot per aquelles formacions obligatòries, però no en l’àmbit digital.

Habilitats i capacitats digitals de les persones en situació d’atur
Els coneixements digitals dels demandants al llarg de l’any 2021 rauen bàsicament en el
programari d’Ofimàtica, tal com es pot observar en el gràfic 50, ja que representen el 65% a
Vilafranca del Penedès, el 64% de Sant Sadurní d’Anoia, el 76% a Gelida, el 79 a Santa
Margarida i els Monjos, i el 56% a la resta dels serveis d’ocupació locals del municipi. En
canvi, el nombre de sol·licitants amb els coneixements sobre la infraestructures de
comunicació i els sistemes operatius són pràcticament inexistents. Pel que fa a la
categoria d’altra informació que puguin tenir sobre coneixements d’informàtica dels
usuaris”, no existeix una unificació metodològica entre els diferents serveis d’ocupació
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locals, ja que han utilitzat diferents criteris a l’hora de quantificar-los, la qual cosa no permet
extreure’n conclusions al respecte.
Gràfic 50. Coneixements informàtics dels demandants
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En el següent gràfic, es detalla el nivell de coneixement en el programari d’Ofimàtica dels
demandants dels serveis d’ocupació de Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa
Margarida i els Monjos, Gelida i els serveis d’ocupació coordinats per la resta dels municipis.
Gràfic 51. Nivell de coneixements del programari d'Ofimàtica dels
demandants
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la XALOC

Llavors, tal com es pot observar, més o menys la meitat dels demandants declaren que el
nivell de coneixement del programari és el nivell mitjà amb un 50,5% de mitjana, seguit pel
nivell bàsic amb un 27,9%, el nivell avançat amb un 20,4% i el nivell professional tindria un
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caràcter residual, a municipis com Santa Margarida i els Monjos, Gelida i la resta de
municipis.

Identificació de perfils professionals necessaris per a les empreses
De les diferents activitats realitzades, es destaquen alguns perfils professionals que
podrien tenir cabuda en determinades empreses que desenvolupin eines digitals per
agilitzar els seus processos.
Concretament, els principals perfils identificats per part de les empreses que podrien estar
necessitant, així com aquells que podrien estar sorgint i que resultaria interessant explorar
per part de les empreses són:
1. Mecànica i manteniment dels equips tècnics. Algunes de les empreses de les
diferents baules de la cadena de valor que treballen intensivament amb maquinària,
manifesten la necessitat de perfils que disposin de les habilitats i les aptituds
necessàries per treballar en les tasques de manteniment i de maquinaria i equips
electrònics.
2. Ús i gestió de les noves tecnologies vinculades a la maquinària agrícola. La
introducció del concepte de la Industria 4.0. i les noves eines digitals en la
maquinaria agrícola esta generant algunes disfuncions en perfils professionals que
fins a dia desenvolupaven les seves tasques de manera mecànica. En aquest sentit,
les empreses detecten la necessitat de que els perfils es renovin a través d’adquirir
habilitats i coneixements per poder treballar amb aquesta maquinària més
avançada tecnològicament.
3. Impuls de l’automatització de processos i maquinària. Vinculat als altres dos
perfils anteriors, algunes de les empreses han comentat que han experimentat
necessitats vinculades a la revisió dels processos per tal de promoure la seva
optimització i automatització. Així, destaquen mancances de persones vinculades al
món de la enginyeria industrial i la tecnificació i l’automatització de processos.
4. Ofici de barista (canal HORECA). Si bé és cert que el món de l’hostaleria presenta
un fort component humà i que des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ja s’ha
impulsat un programa de formació dual enfocat al sector de la restauració, es
detecten necessitats pel que fa a l’ofici de barista (vinculat al món del cafè).
Paral·lelament, les eines digitals són un element a explorar per part de les empreses
que formen part del sector de l’hostaleria i la restauració, tant per millorar
l’experiència d’usuari i consum, com per millorar la comunicació amb la clientela i
l’optimització de processos.
5. Perfils de màrqueting digital, gestió de clients, CRM i e-commerce. Un dels grans
camps que potencia la digitalització aplicada a les empreses és, sens dubte, la
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comunicació digital i el contacte amb les persones consumidores. En aquest sentit,
es tracta d’una de les principals actuacions impulsades pel teixit empresarial
analitzat, tot i que es manifesta una creixent necessitat de perfils capaços de
desenvolupar aquesta àrea de negoci. La demanda supera l’oferta.
6. La generació i el tractament de dades. De la mateixa manera que la comunicació és
un aspecte clau vinculat a la digitalització, el tractament de les dades que es
generen a través de la inclusió de les empreses en el món digital és un repte clau pel
que fa al seu aprofitament per a la presa de decisions empresarials. Conèixer el
tipus d’informació que es genera, així com establir processos per gestionar i
plantejar estratègies que permetin una millora presa de decisions és una necessitat
de les empreses que ja han començat el procés de transformació digital.
7. La interpretació i la visualització de dades. Més enllà de la generació i el
tractament de les dades, aquestes simplement són dades. En aquest sentit, la dada
com a tal no aporta valor, si no que cal treballar-la i interpretar-la per tal que
aquesta pugui aportar informació de valor i convertir-la en coneixement per a la
posterior presa de decisions. Es detecten mancances en perfils d’analista de dades
en tots els sectors de la cadena de valor agroalimentària.
8. Perfils vinculats a la gestió empresarial a través de l’ERP. Molt lligat a l’anterior,
els Sistemes de planificació de recursos empresarial (ERP) són eines que permeten
integrar els diferents fluxos d’informació que es generen en cada àmbit de les
organitzacions. Acostumen a treball per mòduls (compres, vendes, inventari,
logística, facturació, comptabilitat, recursos humans i CRM) i esdevenen una eina
clau a l’hora de gestionar els beneficis vinculats al tractament d’informació. Es
tracta d’un perfil que en general es troba a faltar (tant a nivell quantitatiu, com a
nivell qualitatiu) i que dificulta l’aprofitament de la informació per part de les
empreses.
9. Assessors i consultors en digitalització d’empreses de la cadena de valor. Ja fa
molts anys que la digitalització s’ha col·locat com el principal repte de les empreses
a l’hora de promoure la seva competitivitat i sostenibilitat. Tot i així, són molts els
sectors i les empreses (sobretot les de dimensions més reduïdes) que no han estat
capaces d’interpretar quins dels seus processos serien susceptibles de ser
digitalitzats, i al mateix temps, podrien suposar una avantatge competitiva per els
seus models de negoci. En aquest sentit, algunes de les empreses consultades
manifesten el seu desconeixement i la falta de referents per revisar i diagnosticar
els seus processos a través de l’assessorament de persones expertes. La figura
d’assessor i consultor en digitalització aplicat al món agroalimentari és un perfil a
potenciar.
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10. Desenvolupament de softwares específics. Existeixen programes i softwares per a
gairebé tots els processos, però no significa que aquests programes s’adaptin a les
necessitats de les empreses del territori. En aquest sentit, moltes empreses que ja
fa temps que han iniciat el procés de transformació digital han optat per contractar
els serveis de empreses externes proveïdores de solucions tecnològiques, però
d’altres han optat per integrar departaments d’informàtica dins de les seves
organitzacions per tal de desenvolupar els programes de manera més
personalitzada (assumint un cost major). En ambdós casos, el desenvolupament i el
desplegament de softwares per part de les empreses que els permeti establir un
major control dels processos interns, així com la integració d’equips i d’informació
amb la clientela, els proveïdors o la pròpia administració és un repte a fer front els
pròxims anys.
o

Tècnics d’enoturisme: comunicació, comercialització i guiatge. L’enoturisme és
una pràctica cada cop més estesa als territoris amb producció vitivinícola. Es tracta
d’un tipus de turisme que és entès com un producte consumit per segments de
població considerats com a “turisme de qualitat”, ja que mostren un major respecte i

interès pel territori; generen tiquets mitjos de despesa més elevats; no presenten,
en general, un marcat component estacional, ni es concentren en entorns netament
turístics. Per tant, contribueixen a la desestacionalització, a la diversificació, a

generar més despesa i a la descentralització de l’activitat turística. En aquest sentit,
si bé és cert que a l’actualitat existeixen programes formatius enfocats a la formació
de tècnics d'enoturisme, la demanda d’aquests perfils encara no està coberta i és un

sector en creixement. Haurien de ser perfils amb habilitats comunicatives,

interpretatives, amb coneixements de màrqueting i comunicació digital, així com de
creació i difusió de continguts tant promocionals com pedagògics.
Paral·lelament, es considera del tot interessant posar de manifest la tasca desenvolupada
per part de la Fundació FP de Barcelona en el marc de la seva anàlisi de la cadena de valor
alimentària. En aquesta anàlisi, es conclou que en general per les empreses vinculades a la
cadena es conceben fins a cinc càrrecs professionals clau a nivell intern pel que fa al grau de
tecnificació i digitalització.
L’estudi identifica els següents càrrecs, ordenats per grau de qualificació:
•

Cap d’explotació. Dissenya la planificació, la producció i la recol·lecció de l’explotació
agrícola. Decideix el tipus de tecnologia i de model agrícola que es seguirà. És l’únic
càrrec que podria requerir un perfil de persona amb estudis superiors i/o
universitaris. La resta són càrrecs que podrien cobrir-se amb un nivell de formació
vinculat a la Formació Professional.
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•

Responsable de producció i gestió comercial. Es una figura hibrida, que no té perquè
ser present a totes les explotacions, però és clau en el moment en el que l’explotació
vol anar un pas més enllà de la producció, anant cap a la transformació o la
distribució del producte. Barreja coneixements agrícoles, d’indústria alimentaria, així
com habilitats vinculades al món de la comercialització i el màrqueting.

•

Capatàs 4.0. Es tracta d’un perfil molt demandat i recurrent, i a més a més contrasta
amb el fet que es tracta d’un perfil de difícil cobertura. Està entre la figura del cap
d’explotació i organitza els operaris agrícoles. Ha d’implementar la tecnologia que el
cap d’explotació demana.

•

Els operaris agrícoles especialitzats. Tenen la responsabilitat de desenvolupar les
tasques i activitats associades a la seva especialització: per exemple podador,
control de plagues o sistemes de reg.

•

Auxiliars agrícoles. És un perfil molt demandat. Seria l’equivalent al peó de la
construcció, però en aquest cas pel sector agrícola i funciona molt amb el bocaorella, de manera que no hi ha problemes de cobertura. Determinades empreses
acostumen a treballar també amb empreses de contractació o de treball temporal
(ETT).

Es considera que aquesta classificació de càrrecs que poden estar apareixent derivats de la
digitalització de les empreses s’assimila bastant amb les empreses de la comarca que
disposen d’una certa dimensió, però no s’ajusta a les més petites. De fet les empreses més
petites tendeixen a concentrar les activitats en el personal disponible, de manera que no es
veuen capaces d’aprofundir en el desplegament de les diferents tecnologies.

Capacitat de contractació de les empreses.
Pel que fa a la capacitat de contractació de les empreses, es detecten mançanes en funció
de cada perfil professional.
Pel que fa a perfils vinculats a processos bàsics, les empreses (sobretot les empreses
vitivinícoles) manifesten les seves dificultats en relació a l’estacionalitat dels processos
productius i per tant, les dificultats de contractació de personal de camp són elevades, tot i
que el boca orella és un sistema que els funciona a l’hora de cobrir les necessitats de
personal.
Pel que fa a càrrecs més tècnics o amb habilitats més específiques, les explotacions
manifesten dificultats per trobar persones amb les habilitats necessàries i disposades a
treballar a l’entorn de la comarca.
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La capacitat de contractació observada per part de les empreses és baixa i els principals
dubtes es centren en si tenen la capacitat d’incorporar determinats perfils amb habilitats
digitals avançades, on en si el més adequat és comptar amb un suport extern per part
d’empreses especialitzades.
En general, es coincideix en una falta de disponibilitat de noves generacions en determinats
oficis que ara mateix desenvolupen persones amb edats que van més enllà dels 50 anys. La
falta de relleu generacional és un problema que afectarà, segons comenten, en els propers
5-10 anys de manera generalitzada.
Per complementar la visió de les empreses, es presenten algunes dades vinculades a la
informació de la XALOC respecte els requisits digitals necessaris per accedir a les ofertes
laboral de les empreses que s’hi inscriuen.
Es pot observar que la immensa majoria d’empreses dels serveis d’ocupació de Vilafranca
del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia i dels municipis que ho gestionen sota el mateix paraigua
del CCAP no hi explicitaven cap requisit digital, mentre que en el cas de Santa Margarida i
els Monjos representava la meitat. En el cas de Gelida, es desconeix per manca de dades. En
tot cas, tampoc hi ha una demanda per part de les empreses pel que fa el programari de
gestió i les infraestructures de comunicació, però si que hi ha una certa correspondència de
demanda i oferta en el cas del Programari d’Ofimàtica.
Gràfic 52. Tipus dels requisits informàtics per part de les empreses
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En el gràfic 53, es pot observar la evolució dels registrats (R) en els serveis d’ocupació i el
nombre d’ofertes laborals publicades per les empreses (O). En aquest gràfic, també es pot
observar com les ofertes de l’any 2020 es van reduir fins la meitat respecte l’any anterior
a causa dels efectes de la pandèmia de COVID-19. Paral·lelment, també van augmentar el
nombre de persones que cercaven feina, tal com s’ha explicat en l’apartat 3.2. En el segon
any de la pandèmia es va tornar a recuperar la tendència cap a amunt excepte a Sant
Sadurní d’Anoia.
Gràfic 53. Nombre de registrats i ofertes d'empreses
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6. CONCLUSIONS I IDEES CLAU
Derivat de les diferents activitats impulsades en el marc del projecte, a continuació es
desglossen una sèrie d’àmbits de treball que es consideren claus a l’hora de plantejar les
principals propostes d’acció.

Principals reptes de caràcter socioeconòmic
Els aspectes més rellevants de l’anàlisi efectuat en el diagnosi es sintetitzen a continuació:
>

Últimament, la comarca està generant bastants llocs de treball en termes absoluts,
assolint rècords històrics de la última dècada i així com també n’està augmentant en
relació el nombre total d’habitants, tal i com demostra la consolidació del creixement
moderat i continuat de la població amb creixement natural i migratori.

>

El 83,4% de la població ocupada treballa per compte d’altri i, d’aquests, un de cada
quatre en són de caràcter temporal. Pel que fa la cadena de valor del sector
agroalimentari, hi treballen de manera directa una quarta part dels assalariats.

>

Si bé l’any 2020 va ser un any atípic marcat per la pandèmia, l’any 2021 es va
experimentar una disminució significativa de les persones en situació d’atur fins a
5.093 persones (data de setembre de 2021).

>

Amb un 59,1% de l’atur femení a l’Alt Penedès, el biaix de gènere és major que la
mitjana catalana. En canvi, la major part de les persones ocupades són homes.

>

Deu sectors econòmics de l’Alt Penedès agrupen el 57% de les persones en situació
de l’atur, entre els quals es troben alguns sectors de la cadena de valor
agroalimentària com el comerç al detall (9,1%) i el de menjar i begudes (6,9%).

>

Els sectors amb més dones en situació d’atur són els serveis de feina domèstica i els
serveis socials amb allotjament i confecció de peces de vestir. Pel que fa als sectors
vinculats a la cadena de valor destaquen el comerç al detall, els serveis de menjar i
begudes i les indústries de productes alimentàries.

>

Els sectors amb més homes en situació d’atur són el d’activitats de seguretat, el de
reparació i instal·lació de maquinària i construcció d’obres d’enginyeria civil, mentre
que en els sectors de la cadena de valor són, a banda de la reparació i instal·lació de
maquinària, el d’indústries de fusta i suro, el de maquinària i el sector primari.
Coincideix el fet que acostumin a ser tasques de caràcter manual.

>

El 43% de les persones tenen un dels següents perfils professionals: peons de les
indústries manufactureres, netejadors, dependents de botigues i magatzems,
auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic.
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>

La major part dels aturats (60%) tenen més de 45 anys, sent majoritaris en totes les
activitats econòmiques que conformen la cadena de valor. En canvi, la franja de
menys de 25 anys representen només el 5% del total. Des de la XALOC, s’observa
que la situació és similar excepte en el servei del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
on l’atur es concentra en edats compreses entre els 20 i els 29 anys.

>

La majoria de les persones més afectades per l’atur tant a nivell general, com del
món agroalimentari són les que tenen un nivell formatiu d’educació general. Les
dones predominen en tots els nivells formatius.

>

La premissa de “A més edat, més difícil trobar feina” es compleix. Així, quasi el 60%
de persones fa més de 12 mesos que són a l’atur i quatre de cada cinc tenen més de
45 anys.

>

El perfil modal d’una persona en situació d’atur a la comarca és una dona, de més de
45 anys, sense feina des de fa 12 mesos o més, amb nivell formatiu d’educació
general o obligatòria i en el sector del comerç al detall o el dels serveis de begudes.

>

Només 9 de 3.166 empreses tenen més de 250 treballadors, mentre que la majoria
no en tenen més de cinc.

>

Segons el SABI, el nombre total d’empreses que conformarien la cadena de valor del
sector agroalimentari és de 990 empreses que, en el seu conjunt, comptarien amb
un total de 10.532 treballadors i amb unes vendes superiors als 2.706 milions
d’euros.

>

Arran la pandèmia, es van tancar unes 300 empreses de la comarca (quasi el 10%) i
es va disminuir significativament la RFDB, quedant tres mil euros per sota de la
mitjana provincial. Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia tenen una RFBD
superior a la mitjana comarcal.

Principals reptes digitals de les empreses
>

Absència de la cadena de valor agroalimentària en el desplegament i potenciació de
l’estratègia 5G de la vegueria del Penedès.

>

La immensa majoria de les empreses del sector consideren que la digitalització és
necessari per la competitivitat, però quasi la meitat encara no ho han aplicat als seus
negocis. A més a més, només el 46% considera que el retorn de la inversió en això és
equilibrat mentre que el 8% consideren que la despesa en iniciatives digitals val la
pena. El restant, no ho saben.

>

No és una prioritat per la majoria de les empreses enquestades (70%) el fet de
contractar personal específic que es vinculi amb perfils digitals, ni tampoc formarlos en aquest àmbit.
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>

Les causes del desinterès en les noves tecnologies rauen en motius econòmics (67%)
mentre que altres no en veuen cap necessitat (27%).

>

La grandària de l’empresa està molt relacionada amb el grau de tecnificació. A major
grandària major nivell de tecnificació. Algunes empreses, sobretot petites, opten per
la externalització de determinats serveis vinculats a les noves tecnologies.

>

La major part de les empreses de la cadena agroalimentària del Penedès no
introdueixen eines digitals en els seus processos perquè no confien en la seva
validesa a curt termini.

>

Els empresaris del Penedès troben a faltar la figura de l'assessor digital. Un perfil
tècnic que conegui quines eines digitals aporten valor a la producció de les empreses

>

Al XALOC, la majoria de les empreses no imposaven cap requisit en coneixements
digitals a l’hora d’accedir a les ofertes laborals.

Principals reptes digitals de les persones treballadores
>

Els coneixements digitals dels usuaris registrats al XALOC solen ser principalment de
programari d’Ofimàtica de nivell baix-mig.

>

El nombre de sol·licitants amb els coneixements sobre la infraestructures de
comunicació i els sistemes operatius i així com les demandes per part de les
empreses al respecte són pràcticament inexistents.

>

Les empreses manifesten que les persones treballadores d’edats més avançades
tenen dificultats amb el domini d’eines digitals, fins i tot bàsiques o d’ofimàtica. Ho
atribueixen a una falta de cultura i hàbits digitals, però que no acaba sent una
barrera a la contractació.

>

Existeix també una fractura digital en l'accés i domini de la tecnologia entre els
perfils de treballadors operaris i els professionals més tècnics.

>

Les principals posicions a reforçar per part de les persones treballadores passarien
per la millora de les habilitats de comunicació digital i venda a través de canals
online, l’adquisició de coneixements i habilitats tecnològiques per adaptar-se a
l’evolució de la maquinària agrícola més especialitzada i l’impuls de eines digitals per
optimitzar els processos administratius, legals i de gestió empresarial.
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7. POTENCIALS LÍNIES D’ACTUACIÓ
Vistes les conclusions obtingudes a l’apartat anterior, es planteja que les línies d’actuació
que podrien resultar més interessants a l’hora d’explorar el disseny de projectes en el marc
de potenciar la cadena de valor agroalimentària passarien per:
1. Sensibilitzar el teixit econòmic respecte les principals opcions de digitalització que
existeixen en els diferents processos de cada sector.
2. Aprofitar el continu desplegament de la cobertura 5G i la presència de l’Àrea
Penedès en el marc de l’estratègia catalana.
3. Impulsar espais de trobada per a la generació de sinergies i l’intercanvi de
coneixements i experiències.
4. Impulsar iniciatives que, mitjançant la utilització d’eines digitals, permeti a les
empreses treballar de manera més sostenible i eficient.
5. Impulsar actuacions i iniciatives que tinguin per objectiu la generació de nous llocs
de treball i la generació de noves oportunitats de negoci entre els sectors
econòmics de la comarca.
6. Garantir l’evolució dels diferents sectors per tal de promoure el relleu generacional
en determinats oficis o perfils professionals.
7. Facilitar la millora de la relació de les empreses amb les persones consumidores a
través de les noves estratègies de comunicació digital.
8. Promoure la millora del coneixement per part del teixit empresarial de les
necessitats i expectatives de les persones consumidores i apropar-se a nous
públics.
9. Promoure el desplegament d’iniciatives vinculades a la inclusió social i laboral de
col·lectius vulnerables i altres poc presents a la cadena de valor.
A partir d’aquestes línies d’actuació, es planteja la construcció de l’apartat de propostes en
clau de projecte.

80

8. PROPOSTES
En el present apartat es desenvolupa una sèrie de propostes vinculades a potencials
projectes que es podrien desenvolupar en el marc del projecte Talent, Treball i Tecnologia
impulsat per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
Les propostes que es recullen en aquest document neixen de les diferents fases d’anàlisi del
projecte, ja sigui des d’una interpretació de la cadena de valor i l’estructura empresarial de la
cadena, així com de les diferents converses realitzades en el marc de les entrevistes amb el
teixit empresarial, així com també, de la revisió documental.
Concretament, els projectes a desenvolupar es desglossen de la següent manera:
8.1. Projectes per a la digitalització de l’agricultura i la indústria alimentària.
8.2. Projectes per a la digitalització de proveïdors de productes i serveis auxiliars.
8.3. Projectes per a la digitalització de punts de venda i de la restauració.
8.4. Projectes transversals.
8.5. Proposta d’itineraris formatius..
Les propostes, un cop validades i consensuades s’hauran de posar en marxa en el marc del
programa TTT i per tant, s’hauran d’executar durant l’any 2022. En aquests apartat es
recullen tant una sèrie de propostes de projectes a activar, com una sèrie d’actuacions que
ja s’han estat desenvolupant i que es troben en vies de realització (veure projectes P1 i P4).
Per últim, l’apartat de propostes es tanca amb una proposta de programa formatiu (veure
apartat 8.5) orientant-se a les necessitats detectades per part de les empreses participants,
en base a l’observació de les competències i les habilitats de les persones treballadores i les
empreses vinculades a la cadena de valor.
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8.1. Projectes per a la digitalització de l’agricultura i la indústria
alimentària.
Codi

Títol

Estat

P1

Projecte per a la digitalització de la viticultura.

En curs

P2

Campanya de comunicació per la descoberta de perfils digitals a la cadena de

Proposat

valor.
P3

Programa formatiu en tecnificació de processos del sector vitivinícola.

Proposat

P4

Programa d’assessorament en la digitalització de petits i micro cellers.

En curs

P1. Projecte per a la digitalització de la viticultura.
La viticultura, així com la resta de sectors vinculats a la cadena de valor agroalimentària,
està experimentant una sèrie de canvis en els diferents processos dels models productius
derivats de la implementació de les noves tecnologies.
Aquest desplegament de noves tecnologies i eines de caràcter digital, permeten entre
d’altres coses, millorar l’eficiència dels processos, contribuir a l’anticipació de reptes i
problemàtiques, així com contribuir al desenvolupament de pràctiques més sostenibles pel
conjunt del territori.
En el cas de la viticultura, es tracta d’una activitat que enfronta reptes com la transició
ecològica, la reducció de l’ús de productes fitosanitaris, la millora dels rendiments i de la
qualitat del producte, així com abordar aspectes vinculats als efectes del canvi climàtic amb
garanties.
Concretament, el present projecte pretén aprofitar la tecnologia a través del desplegament
d’una xarxa d’estacions que permetin recollir, tractar i difondre informació relativa a la
meteorologia i a la detecció prematura de malalties dels cultius de la vinya a través de
sistemes d’informació digital.
Objectius del projecte
Els objectius del projecte són:
•

Millorar la productivitat dels viticultors.

•

Reduir la utilització de producte químics.

•

Reduir els consums d’aigua.

•

Promoure la tecnificació de la viticultura i generar nous perfils professionals.

•

Millorar la relació i la col·laboració dels viticultors de la comarca.

Descripció del projecte
El projecte que es pretén desenvolupar preveu la creació d’una xarxa de 39 estacions amb
sensors intel·ligents que donin cobertura als 27 municipis de la comarca de l’Alt Penedès.
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El desplegament preveu el suport tècnic de la Central de Compres Vitivínicoles (CCV) i la
col·laboració de partners com Sencrop (proveïdor de la xarxa de sensors intel·ligents i
l’aplicació de control i gestió), i Rimpro / Viti.net (proveïdor de sistemes de recolzament a la
presa de decisions per a la gestió de plagues i malalties en la producció agrícola).
La informació generada tindria accés il·limitat per part dels viticultors participants, a partir
de la qual es podrien fer consultes a temps real i de l’històric de les dades de pluviometria,
humitat ambiental, humitat de fulla i temperatura.

L’aplicació, a més, disposa d’un sistema d’alarmes a través de SMS o correu electrònic
vinculats a esdeveniments meteorològics com gelades, pujades de temperatures, etc. i
inclou, també, una precisió meteorològica a 7 dies utilitzant cinc dels models de previsió
més importants.
El projecte comptaria amb sessions formatives per a viticultors, tècnics i Agents de Defensa
Vegetal (ADV).

P2. Campanya de comunicació “Simbiosi entre el món rural i el món influencer”.
De cara a promoure la importància del món rural entre els més joves, es considera del tot
interessant la creació d’una campanya de comunicació que permeti donar a conèixer les
oportunitats laborals que brinda la cadena de valor agroalimentària.
Concretament, es planteja establir el contacte amb alguns influencers que puguin estar
interessats en l’impuls d’una iniciativa que doni visibilitat al món rural i els diferents oficis
que podrien resultar interessants per part de les noves generacions gràcies a l’evolució
tecnològica. Concretament, des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, juntament amb la
visió que aporta la diagnosi en relació al nivell de digitalització de les empreses, es destaca el
perfil professional vinculat a la gestió i l’anàlisi de dades, ja que es tracta d’un perfil molt
transversal que la majoria d’empreses dels sectors de la cadena no disposen però que si
volen impulsar la digitalització dels seus models de negoci acabaran necessitant.
Objectius del projecte
•

Aproximar els oficis del sector agrícola a la gent jove a través del poder de
comunicació d’influencers.

•

Potenciar el perfil d’analista de dades a la cadena de valor agroalimentària.

Descripció del projecte
Es planteja l’organització d’una campanya de comunicació al voltant de la figura de l’analista
de dades al món rural i lligar-ho amb els centres de formació que poguessin impulsar
formacions vinculades a aquests perfils.
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Aquesta actuació lligaria tant amb les necessitats detectades per part de les empreses, com
amb les actuacions impulsades en el marc de la digitalització dels cellers i la viticultura.
Per tal de donar visibilitat a la campanya, es contempla la possibilitat de treballar amb la
plataforma adolescents.cat així com la realització d’un vídeo promocional en el qual pugui
conèixer el perfil de l’analista de dades al món rural.
Els recursos utilitzats en aquest projecte no només anirien enfocats al disseny de la
campanya promocional, sinó que l’acció plantejaria canalitzar el potencial impacte produït
cap a realització de programes formatius que puguin donar sortida a perfils professionals
d’aquestes característiques i amb els coneixements necessaris de les diferents baules de la
cadena de valor agroalimentària.

P3. Programa formatiu en l’àmbit de la tecnificació de processos en el sector
vitivinícola.
En aquest tercer projecte es proposa la creació d’un programa formatiu específic en l’àmbit
de la tecnificació dels processos que es desenvolupen en el sector vitivinícola.
El món de la maquinària agrícola està experimentant una revolució tecnològica sense
precedents, entre d’altres coses, gràcies als beneficis que aporten la generació i el
tractament de les dades. Cada cop més, la maquinaria utilitzada en el sector agrícola, en
aquest cas els tractors, és més sofisticada i amb un alt component tecnològic. Aquesta
evolució, en canvi, no es fa palesa en el relleu generacional de les persones que treballen en
el sector, una problemàtica que es suma al fet que, en general, no es disposa de perfils amb
les suficients habilitats digitals i aptituds de caràcter tecnològic com per poder donar
resposta a l’evolució que experimenta el sector.
A més a més, el món rural està experimentant una pèrdua poblacional important com veiem
cada dia en els mitjans de comunicació, ja que no esdevé un entorn atractiu per a les noves
generacions que busquen oficis que impliquin un menor sacrifici i que possiblement els
atorguin un major prestigi.
Objectius del projecte
Així, el present projecte passaria pel desenvolupar un programa formatiu enfocat a la
tecnificació del personal que es dedica a la gestió i la utilització de la maquinària com és el
cas dels tractors. Concretament, els objectius serien:
•

Generar un nou interès entre les noves generacions pel que fa a les oportunitats de
creixement laboral en el món rural.

•

Impulsar les habilitats tecnològiques del personal existent, normalment de grups
d’edat més avançades.
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Descripció del projecte

El procés que es planteja seguir per a l’impuls de la prova pilot, seria el següent:
1. Detecció dels agents impulsors del programa.

2. Disseny i edició dels continguts i materials formatius.
3. Disposar l’equipament i la maquinària necessària per a la posada en pràctica dels
coneixements adquirits.

4. Contractació del personal que imparteixi el programa.
Aquest procés permetria definir un producte mínim viable que es podria activar en un
projecte pilot que orientativament podria suposar un cost inicial de 30.000€.

El projecte pilot aniria dirigit a persones que ja treballen en el sector i volen donar un impuls
al seu perfil professional, com a persones que amb mínims coneixements

P4. Programa d’assessorament en la digitalització de petits i micro cellers.
Una de les principals conclusions que s’han pogut extreure de les diferents activitats
realitzades en el marc de la diagnosi, és que les empreses de les diferents baules de la

cadena de valor requereixen de temps per poder visualitzar el significat de la digitalització i
com aquesta pot transformar els seus models de negoci.
Així, derivat de les diferents converses es conclou que hi ha una mancança d’assessorament
relacionada en la implementació de les TIC a les empreses, el qual s’hauria d’abordar per tal
de canalitzar les oportunitats existents avui en dia.
En aquest sentit, el desplegament de les eines digitals en el sectors vitivinícola esdevé clau a
l’hora de potenciar un dels sectors estratègics de la comarca, de manera que es proposa el

desplegament d’un programa d’assessorament de cellers petits (amb una facturació d’entre
3 i 5 milions d’euros) i micro (menys d’un milió d’euros de facturació).
Objectius del projecte
•

Sensibilitzar el sector vitivinícola per impulsar la digitalització amb l’objectiu de
millorar les seves organitzacions mitjançant el disseny d’estratègies i la
implementació de solucions tecnològiques.

•

Disposar d’un full de ruta per promoure la digitalització de petits i micro cellers.

•

Identificar les competències necessàries de les persones responsables d’aquest
procés i potencials nous llocs de treball que es deriven de la digitalització.

Descripció del projecte
El projecte es pretén desenvolupar en base a les següents activitats:
•

Selecció de consultors i cellers participants en el projecte. Es seleccionaran
empreses consultores que hauran de treballar amb un màxim de 6 cellers, essent 3
d’ells de caràcter micro i 3 de petits.
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•

Detecció de reptes i necessitats de cada celler. L’objectiu serà el de disposar d’un
full de ruta personalitzat on s’identifiquin les oportunitats de digitalització i es
marqui l’estratègia i les accions necessàries a impulsar.

•

Redacció d’una guia per a l’impuls de l’estratègia digital per a micro i petits

cellers. La redacció serà a càrrec de l’equip de consultors del Clúster Vitivinícola
Català (INNOVI), qui definirà l’estratègia general a mode de guia per tal que pugui ser
aplicada de manera individualitzada pels cellers.
•

Presentació de casos d’èxit i la guia de digitalització del sector vitivinícola.
S’organitzarà una jornada de presentació dels resultats del procés de consultoria, la

detecció de casos pràctics i la guia de digitalització. En l’acte, els participants podran
interactuar amb els beneficiaris del projecte per tal de resoldre dubtes concrets del
que ha suposat el procés de digitalització.
Aquest projecte hauria de permetre, al mateix temps, identificar les eines i solucions
tecnològiques que es podrien integrar verticalment a dins de la pròpia empresa, i quines
altres gestionar a través d’empreses externes.
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8.2. Projectes per a la digitalització de proveïdors de productes i
serveis auxiliars.
Codi

Títol

Estat

P5

Jornada “smart Factory al sector del packaging”.

Realitzat

P6

Programa d’assessorament tècnic i formació per a la transformació digital de

Proposat

productes i serveis auxiliars.

P5. Jornada “Smart factory al sector del packaging”.
En el marc del TTT, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès juntament amb el Clúster del
Packaging han realitzat el passat 21 de març de 2022 una jornada amb el nom de “Smart
factory al sector del packaging”.
El sector del packaging és un sector que presenta un pes important a la comarca de l’Alt
Penedès, que ha experimentat grans canvis amb el pas del temps (un creixement
exponenciala través de la venda per internet) i s’ha hagut de reinventar contínuament per
tal de donar resposta als reptes de la societat i de la cadena de valor agroalimentària.
En aquest sentit, la transformació digital, el repte de la sostenibilitat i el concepte de
l’experiència d’usuari són elements clau a tenir en compte a l’hora de plantejar les
estratègies d’innovació que s’han d’impulsar i assolir per part de les empreses del sector.
Objectius del projecte
•

Sensibilitzar respecte el procés de digitalització de les empreses del sector del
packaging.

•

Donar a conèixer els conceptes de pacjaging intel·ligent i packaging actiu.

•

Identificar casos d’èxit i generar un intercanvi de coneixements entre els assistents a
la jornada respecte l’Smart Factory a la comarca.

Descripció del projecte
La jornada es va desenvolupar en l’espai de Cal Xerta, un antic molí paperer del municipi de
Sant Pere de Riudebitlles i va girar al voltant de com la Industria 4.0. està transformant el
sector de l’envasament dels productes alimentaris.
D’aquesta manera, la jornada va comptar amb la benvinguda institucional a càrrec de
l’il·lustríssim Sr. Joan Llort, alcalde de Sant Pere de Riudebitlles, la Sra. Cristina de la Cruz,
Consellera d’empresa, ocupació i productes de la terra del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
i el Sr. Èric Gomez, cap del Servei de Desenvolupament i Ocupació del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, qui va fer una introducció a la jornada.

88

Posteriorment, l’ordre del dia estava marcat per les següents ponències, complementada
amb una taula rodona i un taller de cocreación per a la transformació digital:
•

Què he de fer com a empresa per abordar els reptes de la digitalització? A càrrec del
senyor Xavier Pi, Co-director del Màster Industria 4.0 de la UPC.

•

El packaging intel·ligent com a motor de canvi. A càrrec de Joan Oliva, Managing
Partner de Market AAD.

•

Taula rodona: Fàbriques intel·ligents de l’Alt Penedès al sector del packaging.
Moderada per Àlex Brossa, Manager del Packaging Cluster.

•

Taller de cocreación per la transformació digital. Dinamitzar per Mireia Andreu,
Innovation Manager del Packaging Cluster.

P6. Programa d’assessorament tècnic i formació per a la transformació digital de
proveïdors de productes i serveis auxiliars.
Tal i com es pot comprovar en els apartats de la diagnosi vinculats a la creació del mapa de
la cadena de valor agroalimentària de l’alt Penedès, aquesta tasca s’ha pogut realitzar a
través de la informació que aporta el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI).
Segons el SABI, de les 990 empreses que estarien contribuint a la cadena de valor, 72 s’han
catalogat com aquelles vinculades a l’aprovisionament de productes i serveis auxiliars (7,4%
de la cadena de valor). Aquestes generen fins a 1.663 llocs de treball (15,8%) i representen
un volum de vendes de més de 518 milions d’euros (19,2%).
D’aquestes 73, les més nombroses són les que es vinculen al sector de la fabricació
d’envasos i embalatges (21), seguides de les vinculades a la fabricació de maquinària (15) i
productes metàl·lics (12), tot i que aquestes últimes no desenvolupen plenament la seva
activitat en la cadena de valor. Altres activitats complementàries podrien ser distribuïdors
de productes químics, abonaments agrícoles i fitosanitaris, activitats veterinàries i altres
proveïdors de serveis més minoritaris, normalment especialitzats al voltant de la cultura
vitivinícola (veure pàgina 40 del document).
Davant aquesta situació, es planteja treballar en un programa d’assessorament a la
digitalització de les empreses vinculades al sector del packaging i la fabricació d’envasos i
embalatges, ja que tenen un pes majoritari tant en nombre d’empreses, com en nombre de
treballadors, com en volums de facturació. Tot i així, podria fer-se extensiu a la resta de
sectors que es vinculin amb aquesta baula de la cadena de valor i que estiguin interessats en
impulsar un procés de transformació digital.
Objectiu del projecte
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•

Promoure l’actualització del sector del packaging.

•

Donar a conèixer les solucions i eines tecnològiques del mercat per a l’optimització
de processos.

•

Incentivar l’adaptació de les indústries del packaging a les noves pautes de consum i
reptes globals.

Descripció del projecte
El programa podria estar vinculat a la col·laboració del Clúster del Packaging, així com
associacions empresarials com la Federació d’Empresaris Gran Penedès (FEGP), i aprofitar el
bagatge i les conclusions extretes de la jornada per tal de canalitzar el procés
d’assessorament de les empreses.
El programa podria centrar-se en el desplegament de les següents fases:
•

Selecció de les empreses participants en el programa.

•

Selecció de la/les empreses consultores en digitalització i industria 4.0.

•

Realització d’una diagnosi i revisió de processos de les empreses participants per tal
de detectar els processos clau que podrien ser objecte de digitalització.

•

Participació en tallers i seminaris grupals per a l’exposició de casos pràctics.

•

Assessorament en matèria de finançament.
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8.3. Projectes per a la digitalització de punts de venda i la
restauració.
Codi

Títol

Estat

P7

Realitat virtual i augmentada en productes alimentaris.

Proposat

P8

Projecte de digitalització del sector del comerç alimentari i la restauració.

Proposat

P9

Programa d’assessorament en la digitalització del comerç i la restauració.

Proposat

P7. Projecte de realitat augmentada de productes alimentaris.
Tal i com s’ha pogut comprovar en el marc de la diagnosi, les tecnologies vinculades a la
connectivitat i la interacció entre productes i consumidors no és de les que més s’hagi estat
potenciant.
A més a més, el sector de la restauració i la gastronomia és un sector que no ha
experimentat grans canvis a través de la digitalització, i la majoria d’ells han servit per

millorar la presència digital i la comunicació i la relació amb la clientela (sobretot aspectes
vinculats amb la imatge i la reputació online).
En aquest sentit, una de les propostes que es planteja en el marc del projecte del TTT
passaria per introduir noves tecnologies que permetin millorar l’experiència d’usuari i de
consum d’aquests serveis de restauració, així com identificar i posar en valor les principals
característiques dels productes alimentaris del territori.
Objectius del projecte
Els principals objectius del projecte són:
•

Aplicar les tecnologies de Realitat Virtual, Realitat Augmentada o Realitat immersiva
a la cadena de valor de l’alimentació i begudes.

•
•

Promoure la digitalització del sector de la restauració.

Facilitar un entorn digital en el que experimentar amb els productes presents a la
Xarxa de Productes de la Terra.

Descripció del projecte
A partir dels productes típics o que representen una major facturació de la comarca, es
proposa utilitzar les noves tecnologies de caràcter immersiu com la RA o la RV que
permeten crear entorns immersius al voltant d’una temàtica.
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Així, es proposa que els sector de la restauració, així com també el col·lectiu de productors
puguin disposar d’una nova eina que faciliti la descoberta i el coneixement dels seus

productes. Per tal d’escollir aquests productes, es considera del tot oportú tenir en compte
la Xarxa de Productes de la Terra, i a partir d’aquí, seleccionar els restaurants que estiguin
especialitzats en l’ús i el consum dels productes presents a l’Alt Penedès. (oli, mel, Gall del
Penedès, Préssec de l’Ordal, Poma de Pontons i ànec).
Els negocis disposarien de Codis QR a les cartes per tal d’oferir una experiència addicional
als clients que consistiria en:
•

De forma personificada, el producte explica les qualitats o característiques que té.

•

Joc per a infants amb la participació del producte com a centre de l’experiència.

•

Enllaç de cada producte, perquè des de la visita al restaurant puguis consultar un
directori de punts de venda on adquirir el producte que estàs consumint.

El projecte, en cas de tirar endavant, podria ampliar-se de cara als productors i punts de
venda físic, on aprofitant els recursos invertits, puguin incorporar la informació a través de
codis QR o tecnologia NFC als envasos.

P8. Projecte de digitalització del sector del comerç i la restauració en l’àmbit
alimentari.
El comerç urbà està experimentant un moment de grans reptes, ja que a la pressió del
model comercial que impulsen les grans superfícies i franquícies se li ha unit la disrupció de
l’e-commerce i la venda online com a dos grans canals de venda amb alts volums i marges.
En aquest sentit, la digitalització s’ha erigit com un dels elements que ha de salvar al comerç
de proximitat i sovint s’observa com el punt final del camí, mentre que l’experiència de

compra s’ha convertit en el vehicle que portarà al sector a aquest objectiu final. Però és això
així? Ho és per tothom? Com encaixa això amb l’economia de les dades?
Objectius del projecte

Concretament, en aquest projecte es planteja la utilització de diverses solucions
tecnològiques com a palanca de transformació del sector del comerç alimentari i l’hostaleria
en diferents àmbits:
•

Generació de dades per a la millora de la presa de decisions dels comerciants.

•

Impulsar l’experiència de compra del punt de venda.

•

Potenciar el paper del comerç en els espais urbans.

•
•

Explorar noves formes de creació de valor entre agents econòmics i socials.
Impulsar models de consum més sostenibles.

Descripció del projecte

92

Per a la realització del projecte, caldria treballar amb associacions de comerciants i
empresaris per tal de seleccionar un conjunt de comerços i restaurants vinculats a la cadena
de valor agroalimentària que vulguin participar en el projecte.
Concretament, els establiments haurien de cedir un espai per a la instal·lació de les diferents

tecnologies que permetin tecnificar els processos de la seva comercialització. Aquesta
tecnologia estaria generant informació que es canalitzaria cap a una capa de dades
gestionada per un motor d’Intel·ligència Artificial (IA) que s’encarregaria de tractar la
informació i generar coneixement als gestors del negocis.
Aquesta informació seria recollida i tractada per una empresa externa que monitoritzaria els
resultats del projecte i la faria arribar en format informe i amb orientacions de cara
l’aprofitament de la informació per a la presa de decisions.
L’impacte del tractament de la informació generada es centraria en el seu aprofitament de
cara a:
•

Realització de continguts visuals per a la seva projecció, tant al punt de venda com

•

Recopilació de dades en base a la satisfacció del client.

•
•
•

als diversos canals digitals.

Recopilació de dades respecte el tiquet de compra (productes, preus, tiquet mig,
hora de la compra,...).

Anàlisi de trànsit de persones per davant de la botiga.
Difusió de promocions i informació de caràcter social a les pantalles del negoci en
funció del tipus de clientela present a l’establiment.

P9. Programa d’assessorament per a la digitalització del comerç i la restauració.
En paral·lel als projectes anteriors, es planteja impulsar un programa d’assessorament que
permeti guiar a les empreses dels sectors del comerç alimentari i la restauració en el procés
de transformació digital dels seus models de negoci.
El programa posaria la mirada en l’oferiment d’un procés de diagnosi i d’acompanyament a
les empreses que així ho desitgin, amb la finalitat de detectar el grau de maduresa digital de
cadascuna d’elles, així com les principals estratègies i línies d’actuació que podrien activar
internament per tal de garantir la seva competitivitat (orientació del negoci, presència
digital, comunicació digital del negoci, processos digitalitzats,...).
Objectius del projecte
•

Promoure l’actualització del comerç local alimentari i el sector de la restauració.

•

Donar a conèixer les solucions i eines tecnològiques del mercat per a la digitalització
del comerç i la restauració.

•

Incentivar l’adaptació del teixit comercial urbà a les noves pautes de consum.
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Descripció del projecte
El programa hauria d’estar liderat per part d’una Consultora especialitzada en l’actualització i
la digitalització del comerç, de manera que el Consell Comarcal hauria de seleccionar
l’empresa més adequada per assumir les diferents fases del programa.
Es proposa que el programa d’assessorament inclogui un paquet d’accions formatives i que
desenvolupi a través de les següents fases:
•

Anàlisi i visualització de l’entorn digital del negoci. Revisió dels canals utilitzats,
habilitats adquirides, concreció de la proposta de valor, gestió de la imatge i la
reputació,...).

•

Realització de la diagnosi. Redacció d’un informe individualitzat per a cada
participant en el programa sobre l’entorn digital del seu establiment i generació de
propostes d’actuació a nivell individual en base a les necessitats detectades.

•

Organització de càpsules formatives. Un cop s’hagi assentat una mínima base
estratègica de les actuacions a implementar, entenem que cada negoci hauria de
poder accedir a un programa formatiu específic que s’orienti a les necessitats i al
nivell digital de cada negoci. A tall d’exemple es proposa la següent classificació:
o

Nivell 1. Obtenir una presència digital bàsica. Centrada en l’impuls de la
geolocalització del negoci, la creació de continguts digitals per a la seva
difusió, així com la creació d’eines d’analítica de dades (pàgina web, xarxes
socials,...) i adaptació al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

o

Nivell 2. Obtenir una presència digital activa. Centrada en activar serveis de
creació i gestió de continguts, serveis de màrqueting digital (pla de
màrqueting, creació de campanyes de publicitat online, millora de
posicionament a cercadors i analítica web).

o

Nivell 3. Transformació digital de l’establiment. Enfocats a impulsar la
digitalització de productes, comercialització a través de noves eines i
plataformes existents, impuls de sistemes click&collect i/o implementació de
la venda en línia (catàlegs, logística, passarel·les de pagament, gestió de
clients,...).

o

Nivell 4. Digitalització dels processos de gestió del negoci. Centrat en
l’impuls de cartelleria digital amb software de gestió informatitzada de
continguts i analítica de dades, gestió de clients (CRM), sistemes de
fidelització digital, així com altres tecnologies més avançades (realitat
augmentada, realitat virtual, metavers, etc.

•

Assessorament per a la recerca de finançament. Per últim, un cop l’establiment en
qüestió hagi passat per les diferents fases i conegui les potencials solucions
tecnològiques que més s’alineïn amb les seves necessitats detectades, caldria
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identificar les principals fonts de finançament disponibles per a l’impuls de les
estratègies plantejades en cada cas.

8.4. Projectes transversals.
Codi

Títol

Estat

P10

Jornada “smart Factory al sector del packaging”.

Proposat

P11

Programa “El paper de la dona en la cadena de valor agroalimentària”.

Proposat

P12

Programa de transformació digital de l’economia social i solidària.

Proposat

P10. Impuls de la tecnologia blockchain a la cadena de valor agroalimentària.
Un dels aspectes clau en el sector alimentari és la qualitat alimentària i l’origen dels
productes que consumim a diari.
En aquest sentit, la traçabilitat dels productes esdevé un aspecte clau en el procés de
producció agrícola i de transformació dels productes alimentaris a l’hora de garantir la
qualitat i definir el seu origen. A més a més, aquest fet és molt rellevant, ja que es tracta
d’un aspecte que té impacte en tota la cadena de valor, des de la producció fins al consum
dels productes per part de les persones consumidores.
Així, el primer projecte de caràcter transversal que es planteja passa per l’impuls de la
tecnologia blockchain, entesa com una tecnologia que permet treballar en la millora de la
traçabilitat, la seguretat, la sostenibilitat i la descentralització de dades relacionades amb els
aliments i com a tal, una eina a integrar en el conjunt de la cadena de valor agroalimentària
de l’Alt Penedès.
Objectius del projecte
•

Explorar la viabilitat de la tecnologia blockchain en les diferents baules de la cadena
de valor.

•

Sensibilitzar al teixit econòmic de les oportunitats que brinda l’ús d’aquesta
tecnologia de cara a garantir la qualitat dels seus productes.

Descripció del projecte
•

Creació d’un grup de treball per a l’impuls del blockchain. Detecció d’empreses de
les diferents baules de la cadena de valor que estiguin interessades en potenciar la
95

tecnologia blockchain per millorar la traçabilitat dels seus productes. Per a fer-ho es
considera adequat treballar de la mà dels clústers (Innovi, Clúster del packaging, i
Clúster FoodService) i agrupacions empresarials del territori per tal que donin suport
a la captació de les empreses.
•

Impuls de sessions formatives al voltant de la tecnologia blockchain aplicada a la
cadena de valor de l’alimentació i les begudes. Explicació del concepte i aplicabilitat a
través d’exposició de casos pràctics.

•

Impuls de tallers de cocreació per al disseny de l’estratègia blockchain de l’Alt
Penedès.

•

Impuls d’actuacions i proves pilot a través de les propostes obtingudes en els tallers.

•

Observació dels resultats i anàlisi d’escalabilitat.

P11. Programa “El paper de la dona en la cadena de valor agroalimentària”.
De cara a donar visibilitat al col·lectiu femení i potenciar tant les empreses existents com la
visió emprenedora al voltant de la cadena de valor agroalimentària, es planteja la creació
d’un programa que permeti millorar la visibilitat de les empreses liderades pel col·lectiu de
dones i contribuir a compartir coneixements amb potencials dones emprenedores.
Així, es proposa que el programa no giri únicament al voltant del paper de la dona en el món
rural, sinó que s’inclogui la visió d’altres sectors dins de la cadena de valor en els quals avui
en dia no representen un percentatge elevat de persones treballadores.
Objectius del projecte
•

Donar visibilitat a les dones emprenedores de la cadena de valor agroalimentària.

•

Impulsar la mentalitat emprenedora entre persones joves del col·lectiu femení.

•

Generar vincles intergeneracionals entre persones amb mentalitat emprenedora.

•

Donar a suport a la generació de nous models de negoci.

Descripció del projecte
El programa podria constar de les següents activitats:
•

Selecció de dones que estiguin al capdavant d’algunes empreses de les diferents
baules de la cadena de valor agroalimentària a través d’un concurs (a través
d’inscripció a un formulari) per participar en el projecte.

•

Impuls d’una campanya de comunicació a través de les empreses i dones
emprenedores seleccionades. La campanya giraria al voltant del paper de la dona en
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el món de l’emprenedoria al món rural i per donar a conèixer marques en clau
femenina.

•

o

Gravació de continguts audiovisuals i reportatge fotogràfic.

o

Vinils per cobrir aparadors de locals buits.

o

Altres.

Organització del “Hackaton de la dona emprenedora”. Sessió de treball amb
persones del col·lectiu femení interessades en conèixer el món de l’emprenedoria. Es
tractaria de generar una sèrie d’activitats al llarg d’una jornada que permetin
compartir idees i coneixements entre empreses liderades per dones, amb
facilitadors del món empresarial. Fruita de les activitats, l’objectiu seria dissenyar
projectes empresarials innovadors, que tinguin cabuda dins la cadena de valor
agroalimentària i que siguin liderats per dones. La sessió podria anar enfocada a la
creació d’un concurs on les idees guanyadores puguin accedir a:
o

Accés a un programa formatiu específic per a l’impuls de la idea de negoci
guanyadora.

o

Accés a un assessorament personalitzat que ajudi a potenciar la idea de
negoci guanyadora i a concretar aspectes clau per a la viabilitat del projecte.

o

Un premi en metàl·lic que permeti posar en marxa el negoci.

P12. Programa de transformació digital de l’economia social i solidària.
Una de les línies de treball que es plantegen en el marc del TTT és activar projectes que
permetin enfortir la inclusió de col·lectius vulnerables a la cadena de valor agroalimentària.
En aquest sentit, i fruit de les diferents converses mantingudes amb el sector de l’economia
social i solidària i contemplant els reptes als quals han de fer front les empreses de la
cadena de valor agroalimentària, es planteja la possibilitat d’endegar un programa
d’assessorament a la digitalització de les empreses vinculades a l’economia social i solidària.
Objectius del projecte
•

Promoure l’empoderament dels diferents col·lectius vinculats a les empreses
d’economia social i solidària a través de l’adquisició de noves competències digitals.

•

Promoure l’adopció de noves eines i solucions tecnològiques en el sector de
l’economia social i solidària.

Descripció del projecte
El projecte es centraria en activar un programa d’assessorament individualitzat i grupal de
les empreses d’economia social i solidària que operen en el marc de la cadena de valor
agroalimentària per tal d’integrar les noves eines digitals i solucions tecnològiques en els
seus processos de treball.
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En aquest sentit, es considera del tot interessant que el programa d’assessorament vagi
lligat, també a un pla formatiu centrat en el desplegament de les tecnologies proposades.
Aquest pla formatiu podria anar orientat tant a persones que formen part dels diversos
col·lectius amb els quals desenvolupen la seva activitat, però també per a càrrecs mitjos de
les empreses cooperatives.
A tall d’exemple, es plantegen les següents temàtiques que podrien tenir un potencial
interès com a context a partir del qual articular les tecnologies:
Projecte al voltant del packaging solidari.
El creixement de l’ecommerce els últims anys i sobretot derivat de la pandèmia, ha fet que el
sector del packaging experimenti un boom històric. En aquest sentit, es considera un
moment idoni per part del sector del packaging per poder incloure o aprofundir en els seus
valors i la seva manera de fer pràctiques vinculades a la responsabilitat social corporativa.
El que es proposa és explorar vies de col·laboració entre ambdós sectors amb l’objectiu de
promoure l’impuls de noves oportunitats d’inserció social i laboral per part de col·lectius
vulnerables a través de la seva participació en les tasques del sector del packaging.
Alguna de les línies a explorar passarien per:
•

Disseny i producció de packaging per part de col·lectius en risc d’exclusió social i
laboral i persones amb diversitat funcional.

•

Captar empreses del sector del packaging per realitzar comandes a aquestes
empreses perquè portin la operativa des de les seves plantes o signar convenis i
destinar equips de 3-4 persones que treballin a les empreses de packaging.

Projecte vinculat a la comunicació i el màrqueting digital des de l’economia solidària.
Una de les principals necessitats de moltes empreses passa per disposar de temps i

coneixements suficients om per fer-se càrrec de les eines de presència i visibilitat digital, a
més de controlar les estratègies de comunicació i màrqueting digital.
En aquest sentit, es considera que alguns dels col·lectius més vulnerables que puguin

formar part de les empreses del sector de l’economia social i solidaria, podrien participar
d’un programa de formació en habilitats de comunicació i màrqueting digital per obrir noves
vies d’inserció en un camp en creixement.
El projecte podria ser obert a qualsevol empresa de la cadena de valor i es podria canalitzar
a través de la contractació de l’empresa cooperativa o a través de la contractació de la
pròpia persona.
A tall d’exemple, aquest programa formatiu podria estar connectat a un conveni de
col·laboració amb les Associacions de Comerciants de la comarca que puguin generar
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relacions laborals amb els comerços associats que puguin estar interessants en posar en
marxa una estratègia de comunicació digital.
Així, es considera que el Consell Comarcal hauria de canalitzar-ho com a formació cap a
entitats d'economia social i solidària, en temes digitals, que després puguin ser contractades
amb una bonificació per part d'empreses de la cadena de valor. Aquest projecte podria anar
vinculat als projectes 8 i 9.

Projecte vinculat a la logística i la distribució de productes alimentaris.
El tercer dels projectes que es planteja en el marc de vincular la cadena de valor
agroalimentària amb l’economia social i solidària passaria per centrar-ho en un dels
aspectes amb els que els està sent més còmode treballar: la distribució i logística.
En aquest sentit, aquesta idea sorgeix de buscar la connexió del projecte Coopera, impulsat
per Entrem, Actua i Covides (liderat per la cooperativa Actua), amb centres educatius amb
servei de menjador, empreses i associacions de polígons d’activitat econòmica, i altres
entitats i organismes que puguin requerir d’un servei de càtering integrat a través d’un
aplicatiu que permeti realitzar comandes de menús, esdeveniments d’empresa, cistelles de
productes alimentaris que puguin establir les empreses com a servei pels seus treballadors.
Els usuaris podrien disposar d’un perfil propi on es poguessin marcar els paràmetres de la
comanda (quantitats, tipus de dieta, intoleràncies, terminis i horaris,...
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8.5. Proposta d’itineraris formatius
Per últim, i pel que fa a la proposta d’itineraris formatius, es parteix de la relació d’àmbits i
necessitats formatives detectades en les diferents activitats posades en marxa.
A part de les propostes que es puguin realitzar en el present document, el Consell Comarcal
de l’alt Penedès, juntament amb Eurecat ja han posat en marxa la realització d’un projecte
centrat en el disseny d’itineraris formatius enfocats a la digitalització bàsica de les persones.
Aquest projecte es planteja en tres grans blocs: formació per a perfils administratius i
venedors, formació per al sector de la restauració i formació de caràcter transversal enfocat
a la resolució de problemes tècnics.
El objectius de la formació que es planteja per part d’Eurecat són:
•

Donar a conèixer les principals eines i utilitats en entorns digitals per agilitzar
determinats processos.

•

Millorar les competències digitals de perfils administratius i del sector de la
restauració.

Per al desplegament de la formació, des d’Eurecat s’impulsarà un entorn virtual específic per
al programa on es gestionarà de manera integrada totes les activitats de formació i
comunicació amb l’alumnat.
Els tres blocs formatius comptaran amb un total de 10 cursos diferents, a desenvolupar en
sessions de 2 hores fins arribar a un total de 140 hores.
Els cursos a impulsar són:
•

Eines d’edició al núvol: Docs, Sheets, Slides, Forms.

•

Eines per comunicar-se: Hangouts, Meet, Chat, Calendar.

•

Treball en xarxa: Videoconferència, gestió de projectes, gestor de tasques Slack.

•

Ciberseguretat: gestió d’identitat, contrasenyes, xarxes privades virtuals.

•

Creació de blogs i web per l’empresa amb Wordpress.

•

Estratègies de màrqueting digital: Analytics, Adsense, Ads, Trends, Search.

•

Connectivitat de dispositius.
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•

Resolució de problemes tècnics bàsics.

•

Gestionar la teva identitat digital: Personal Branding i Business Branding.

•

Ús i aplicacions de les xarxes socials.

Es preveu que els grups siguin de màxim 20 persones i en finalitzar el curs es farà entrega
d’un certificat d’aprofitament.
Per altra banda, en el marc de la diagnosi realitzada i presentada en aquest document, s’han
detectat un conjunt de necessitats vinculades a diferents perfils professionals de les
empreses.
En aquest sentit, les principals necessitats que s’han identificat serien:
1. Mecànica agrícola i industrial.
a. Tractorista 4.0. Ús i gestió de la maquinària agrícola.
b. Electromecànica i manteniment de maquinària.
c. Automatització de processos.
2. Comunicació, màrqueting i comercialització.
a. Atenció al client en punt de venda físic.
b. Eines digitals per a creació de continguts multimèdia.
c. Màrqueting de productes agroalimentaris.
d. Eines i plataformes de comunicació digital amb la clientela.
e. Digitalització enfocada al sector de l’hostaleria i la restauració.
f.

Gestió e-commerce.

3. Tractament, anàlisi i gestió de dades.
a. Gestió, interpretació i anàlisi de dades.
b. Traçabilitat i tràmits administratius de la producció agrícola.
c. Programació i desenvolupament de software per la digitalització de
processos agrícoles.
Atenent-nos a les diferents necessitats detectades i, buscant fugir del plantejament de
formacions curtes i estandarditzades, considerem adient realitzar les següents formacions
orientades a la professionalització.
Els itineraris poden anar dirigits, tant a persones en situació d’atur (que tinguin per objectiu
reorientar els seus perfils professionals o disposar d’uns coneixements que els permetin
incorporar-se al mercat laboral), com a persones amb llocs de treball estables (que
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pretenguin incrementar el seu valor afegit dins de les seves organitzacions i potenciar els
seus perfils professionals).

En aquest sentit, en el marc del TTT de l’Alt Penedès es planteja desenvolupar els següents
itineraris formatius:
•

Itinerari 1. Operari agrícola especialitzat.
Curs enfocat a potenciar un conjunt de competències i habilitats que permeti
incrementar el valor afegit de les diferents tasques dels operaris agrícoles:
o

La tecnologia aplicada a la maquinària agrícola. Noves eines per optimitzar
els processos diaris.

o

Introducció a la traçabilitat alimentària. Marc legal i obligacions de la
indústria alimentària. Desenvolupament del pla de traçabilitat.

o

Les aplicacions i el desenvolupament de programari per facilitar la
digitalització de processos interns.

•

Itinerari 2. Comunicació i màrqueting digital de productes alimentaris.
Dirigit a donar resposta a la necessitat de donar visibilitat al producte alimentari i a
la generació de llocs de treball que puguin cobrir persones amb coneixements del
món agroalimentari, així com de les diferents tipologies de producció alimentària.

•

o

Programari de disseny i creació de continguts digitals.

o

Sistemes de relació amb la clientela.

o

Eines de comunicació digital.

o

E-commerce i eines de venda online.

Itinerari 3. Eines avançades per a perfils administratius de la cadena de valor.
Dirigit a potenciar el paper del càrrecs que treballen en tasques de caràcter
administratiu a les diferents empreses que conformen la cadena de valor. Es
planteja el repte de promoure l’enfortiment de posicions que estan acostumades al
tractament de dades, el desenvolupament de tasques administratiu i la gestió
empresarial.
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o

Generació, tractament i anàlisi de dades.

o

Introducció a la traçabilitat alimentària. Marc legal i obligacions de la
indústria alimentària. Desenvolupament del pla de traçabilitat.

o

Sistemes de gestió empresarial – ERP.

o

Ús i gestió de fulls de càlcul (tipus Excel) i bases de dades.

o

Introducció a la programació.

Inicialment es planteja que tots el itineraris comptin amb una dedicació d’unes 180-200
hores i disposin d’una part teòrica i d’un component pràctic centrat en desenvolupar els
continguts a través de l’exposició de casos pràctics, seminaris i visites in situ.
Paral·lelament, en el marc del projecte Talent, Treball i Tecnologia, el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès disposarà de recursos per facilitar l’accés a formació a mida de les empreses,
especialment vinculat al desenvolupament dels programes d’assessorament empresarial de
les diferents baules de la cadena de valor.
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