
La Volta 4.0 del Vi - 
Logística Compartida 

Presentació de projectes TTT (4t trimestre) del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

 Vilafranca del Penedès, 26 de setembre de 2022 



Punts a explicar 

Què volem aconseguir?  

Per què ho volem aconseguir?  

Qui som? Què aportem?  

Com funcionarà? 

Com ho farem? 
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Per què? 
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• La necessitat dels cellers per una logística més eficient 

‒ “Avui a la tarda haig d’anar a 
Barcelona a portar un parell de 
caixes” 

‒ “Jo hi he anat aquest matí” 

 

 

 



Per què? 
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 Reduir costos: en el transport i a través de la comercialització directa 

 Ser més competitius 

 Adaptació a la realitat dels darrers anys: més comandes de menys productes 

• La necessitat dels cellers per crear un entorn col·laboratiu (sinèrgies) 

• Projecte Pilot als Cellers: exemple a l’Alt Penedès de productes i comerç de proximitat  
potenciar-ne els valors 

• Reduir emissions nocives pel medi ambient 

• Facilitar l’adaptació dels petits productors a les millores tecnològiques 

 

 

• La necessitat dels cellers per una logística més eficient 



El Projecte Pilot - Qui som? 
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Coneixement del sector i del 
territori 

 
Experiència en coordinació i 

difusió de projectes 
 

innovi.cat 

Expertesa implementant 
solucions de gestió de la logística 

amb tecnologies 4.0 
 

Experiència prèvia en una prova 
pilot de logística compartida 

 
Volta.cat 

https://volta.cat/
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Com es comparteix el transport de vi 
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Com es comparteix el transport de vi 
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On comença el funcionament 
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Introducció de comandes (a especificar segons la necessitat de cada celler) 



Vistes de la APP 
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Un celler crea una VOLTA (viatge) 



Vistes de la APP 
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La resta de cellers poden anar omplint la ‘furgo’ amb els seus productes 



Vistes de la APP 
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El logístic pot organitzar les parades segons convingui 



Vistes de la APP 
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Tots els cellers que s’han apuntat a la VOLTA poden confirmar que tenen preparats els 
seus productes per ser recollits 



Vistes de la APP 
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El logístic té la informació de la preparació, recollida i entrega dels productes en cada 
punt de la cadena de subministrament 



Vistes de la APP 
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Els productes es recullen als cellers corresponents 



Vistes de la APP 
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Els productes s’entreguen als punts entregadors o clients 



Vistes de la APP 
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Els punts entregadors o el client confirmen que han rebut els productes correctament 



Com ho farem - El projecte pilot 
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PT1 

Coordinació i definició 

de requeriments 

Adhesió cellers i 
participants > nov22 

 
Definició de 
requeriments i 
funcionalitats > gen23 

PT2 

Desenvolupament i 

Implementació del servei-

prova pilot 

PT3 

Difusió i Avaluació 

Desenvolupament 
tecnològic - mar23 

 
Prova pilot - jun23 

Difusió a mitjans,  
xarxes socials - durant el 
projecte 
 

Avaluació  sessió de 
conclusions 



Repassem 

Què volem aconseguir? Compartir els viatges de transport de vi a través 

de projecte pilot. 

Per què ho volem aconseguir? Respon a voluntat dels cellers a col·laborar 

per ser més eficients i competitius, compartir recursos tecnològics, reduir 

impacte al medi ambient.  

Qui som? Què aportem? Ens presentem: Maccion i INNOVI.  

Com funcionarà? La organització entre cellers i el suport tecnològic. 

Com ho farem? El projecte pilot: Activitats i Calendari. 
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