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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 El projecte Rururbal 

Rururbal és un projecte transnacional, desenvolupat en el marc del Programa MED, que neix 

de les realitats compartides (metropolització intensa, forta pressió turística i presència 

d’espais agrícoles periurbans en regressió), però alhora diverses, de 6 territoris periurbans 

pertanyents a 6 regions i a 4 estats europeus representatius de l’arc mediterrani. 

Les actuacions de Pol territorial de Barcelona de Rururbal tenen lloc en la comarca del Vallès 
Oriental. Els socis són el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO), que actua com a cap 
de fila, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya.  

A la resta de països europeus els socis són: 

 Itàlia:  

 Pol de Siena: Província de Siena (Toscana)  

 Pol de Torí: Província de Torino (Piamonte) 
 França:  

 Pol de Grenoble: ADAYG (Association pour le Développement de l’Agriculture dans l’Y 
Grenoblois) i Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.  

 Pol d’Aix en Provence: Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix.   
 Grècia: Universitat d’Aristote de Tessalònica (Macedònia Central) 

 

1.1.1 Objectiu general 

Rururbal és una experiència d'àmbit transnacional que pretén dissenyar una estratègia de 
governança per a la gestió dels territoris periurbans, a través de la valorització, 
comercialització i promoció del consum de recursos agroalimentaris locals. 

Rururbal és un projecte de processos que permetrà experimentar sistemes de governança 
alimentària i territorial. És a dir, posar sobre la taula mecanismes de decisió i compromís i de 
posada en marxa de polítiques i instruments sobre els models territorials i alimentaris i de 
qualitat de vida dels territoris metropolitans. 

 

1.1.2 Objectius específic 

 Concebre i promoure una metodologia aplicable al conjunt dels països europeus 
mitjançant l’elaboració d’una carta i d’un procediment d’adhesió per a un model de 
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governança de desenvolupament sostenible, amb una estratègia de treball sobre la 
temàtica de l’alimentació i dels productes agrícoles locals. 

 Construir un model de carta i de procediment de governança del desenvolupament 
sostenible del territori periurbà, amb la necessitat d’integrar diferents objectius. 

 Construir una xarxa transnacional de difusió de la carta i de bones pràctiques dins de 
l’espai Med a partir del les iniciatives locals i transnacionals desenvolupades durant el 
projecte però també capitalitzant els coneixements anteriors al projecte dels socis en les 
seus territoris específics i en els seus intercanvis europeus. 

 Construir cartes locals de governança que no seran simples documents d’intencions però 
veritables contractes entre els actors que es comprometran dins d’un projecte de territori 
basta en l’alimentació. Les cartes locals seran la base per arribar a la carta transaccional. 

 

 Objectius estratègics: 

 Afavorir el reequilibri en la relació policèntrica entre grans ciutats i zones periurbanes 

 Valoritzar els nous territoris intermedis  
 Objectius econòmics:  

 Reforçar la competitivitat de les explotacions agrícoles i de les xarxes de distribució 
locals  

 Desenvolupar relacions comercials equitatives 

 Promoure la transformació i consum, de productes de qualitat 
 Objectius mediambientals:  

 Augmentar la transformació i el consum de productes de qualitat no contaminants 

 Afavorir el manteniment de les identitats paisatgístiques de l’espai mediterrani   

 Assegurar la perennitat de les explotacions i els paisatges periurbans 
 Objectius socials:  

 Promoure el consum responsable i equitatiu  

 Posar en valor el paper de la dona en la cadena agroalimentària  

 Promoure la participació dels ciutadans organitzats o a títol personal, electes i 
administració a concebre junts possibles models territorials 

 

1.1.3 Metodologia i durada del projecte 

Rururbal es basa en una metodologia compartida que inclou les següents fases: 

Fase 1 

 Definició de metodologies comunes de diagnosi territorial i de posada en pràctica de la 
governança local així com la valorització i el consum dels productes agrícoles locals. 
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 Identificació, per a cada territori, dels actors locals que prendran part en la següent fase 
d’experimentació. 

 Realització dels diagnòstics de cada territori. 

Fase 2 

 Llançament de les activitats pilot innovadores, per iniciar el debat i la col·laboració. 

 Formació de les premisses per a la governança. 

Fase 3 

 Redacció de la carta comuna transnacional i de les cartes locals, que presentin els valors i 
principis necessari per a una governança territorial basada en la valorització dels 
productes agraris. 

 Creació d’una xarxa europea i definició de les condicions per formar-ne part, en base a 
l’experiència. 

 

La durada del projecte és de 30 mesos (de maig 2009 a Octubre 2011), d’acord amb el 
cronograma indicat a la Taula 1.1 

 

Taula 1.1. Cronograma previst per al desenvolupament de les diferents tasques del projecte Rururbal 

2009 2010 2011 FASE TASCA 
1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 

Comunicació i Capitalització   X X X X X X X X X X X
Gestió i Coordinació   X X X X X X X X X X X

Establir una metodologia comú per conduir la posada en marxa de 
la governança local 

      X X               

Realitzar la diagnosi territorial: identificar en cada territori associat, 
els actors que prendran part en aquesta governança local de la 
valorització i del consum dels productes agrícoles locals.  

      X X X             
Metodologia 
participativa i 
diagnosi 

Examinar les formes de concertació entre actors públics/privats, 
les avantatges i inconvenients de les pràctiques actuals, les 
solucions possibles 

        X X             

Desenvolupar la diagnosi territorial; Concepció de les activitats 
locals 

        X X             

Creació de les plataformes locals: Debat i col·laboració que 
permetrà establir les bases per una governança operacional 

        X X X X         
Activitats pilot 

Realitzar les activitats pilot innovadores           X X X X X     
Redactar una carta comú d’aplicació transnacional que reunirà els 
valors i principis necessaris per la posada en marxa d’una 
governança local fundada en el treball de valorització dels 
productes agraris 

            X X X X     

Redactar les cartes locals               X X X     
Impulsar la creació d’una xarxa europea                   X X   

Cartes 
comunes i 
cartes locals 

Definir les condicions d’adhesió partint de la disseminació de 
l’experiència 

              X X X X   
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1.1.4 Accions de Rururbal en el pol territorial de Barcelona 

Les actuacions pilots del projecte en la comarca del Vallès Oriental estan articulades al 
voltant dels mercats locals i han de permetre respondre les següents preguntes: 

 Es poden posar en marxa circuits curts en un entorn periurbà de forma efectiva? 

 Es pot treballar a partir de productes locals i circuits curts de comercialització per proposar 
models territorials en els nous territoris periurbans? 

 Es poden articular plataformes d’actors i posar en marxa mecanismes de governança en 
els aspectes alimentaris i les seves repercussions territorials? 

 

L’estratègia del Pol territorial Català està basada en l’esquema que es mostra a la Figura 1.1, 
i que es desenvolupa als apartats que la segueixen. 

 

 

Figura 1.1. Estratègia del pol territorial de Barcelona 

 

Creació d’una plataforma d’actors 

 Treballar conjuntament amb els actors públics i privats que intervenen en la cadena 
alimentària (producció, comercialització i consum) dels productes locals de qualitat, per a 
la diagnosi territorial. En aquest procés s’inclouen les administracions públiques de 
diferents nivells i altres actors amb especial interès i incidència en la creació d’una 
governança alimentària territorial. 

 Desenvolupar l’estratègia i les accions a realitzar al Vallès Oriental, dirigides a la millora 
de la competitivitat del sector agroalimentari. 
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 Consolidar la plataforma comarcal d’actors mitjançant la creació de Comitès de circuits 
curts i alimentació amb l’objectiu de donar continuïtat al projecte i al model de governança 
territorial proposat. 

Creació i suport als mercats locals 

A través de l’organització directa d’agromercats a la comarca i de mercats específics per a 
productes de la terra i de temporada que ajudin a la promoció de la venda directa i al 
coneixement entre productor i consumidor. 

Suport a altres iniciatives locals 

Tant de caràcter tradicional com les que promoguin els circuits curts de comercialització dels 
productes locals: 

 Accions dirigides a la recuperació de varietats vegetals o altres productes locals que estan 
a punt de desaparèixer. 

 Recolzament a projectes de creació de punts estables de venda en circuit curt. 

Formació i sensibilització 

Per a aconseguir aquest objectius considerem necessari la formació i sensibilització dels 
agents locals que intervenen en la cadena agroalimentària a través de: 

 Jornades específiques sobre circuit curt i venda directa.  

 Jornades i tallers que acompanyin el desenvolupament de les fires locals. 

 Formació i sensibilització al sector agroalimentari i especialment a la plataforma d’actors 
comarcals.  

 Actuacions de sensibilització a les escoles. 
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1.2 Objectius 

Aquest treball es basa en una metodologia comuna elaborada pel projecte Rururbal amb 
l’objectiu de conduir a la posada en marxa d’un governança local i identificar en cada territori 
soci els actors que hi participen. 

La diagnosi de cada pol territorial té com a objectiu identificar i compartir les pràctiques 
innovadores de governança, les especificitats dels territoris locals, els actors claus i les 
formes de concentració entre el sector públic i el privat, els reptes i les limitacions pel 
desenvolupament sostenible mitjançant la cadena alimentària. 

Es realitza mitjançant el desenvolupament de criteris comuns, d’un marc d’anàlisi, 
d’indicadors i d’una metodologia de treball en la identificació i l’anàlisi comparativa del 
funcionament actual de la cadena alimentària, del circuit curt i del seu rol en la governança 
dels territoris.  

Per tant, els objectius específics d’aquest treball són: 

 Caracteritzar els municipis de la comarca en relació a la ruralitat. 

 Obtenir una diagnosi sobre els circuits curts alimentaris i el consum de productes locals. 

 Identificar els sectors i agents clau que intervenen o incideixen en la cadena alimentària 
comarcal. 

 Formular objectius estratègics per a la governança1  territorial mitjançant la cadena 
alimentària local. 

 Definir propostes pilot per a contribuir a l’assoliment dels objectius estratègics formulats. 

 Afavorir la cooperació entre els agents implicats en la cadena alimentària per a promoure 
els circuits curts i el producte alimentari local. 

                                                 

1 Governança: en aquest document s’entén com la cooperació entre agents públics i privats per a assolir determinats objectius. 
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1.3 Metodologia 

La metodologia utilitzada ha consistit en: 

 Recull i anàlisi d’informació disponible sobre aspectes relacionats amb la cadena 
alimentària a la comarca d’interès per aquest treball 

 Buidat i adaptació de la metodologia proposada en el marc del projecte Rururbal 

 Anàlisi i tractament de la informació 

 Identificació d’informació complementària i entrevistes puntuals 

 Anàlisi de sectors i agents relacionats amb el circuit curt i el producte alimentari local i 
identificació dels agents clau 

 Definició, caracterització i càlcul d’indicadors 

 Identificació d’elements de diagnosi en relació amb la cadena curta alimentària i el 
producte alimentari local 

 Formulació d’objectius estratègics preliminars per a promoure el circuit curt i el producte 
alimentari local 

 Validació de la diagnosi i dels objectius estratègics en tallers participatius amb agents clau 
identificats 

 Definició d’actuacions pilot per a impulsar els objectius estratègics. 

 

Figura 1.2. Esquema de la metodologia utilitzada. 
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Així doncs, s’han desenvolupat 2 tallers amb agents implicats amb el circuit curt i el producte 
alimentari local. En concret: 

Primer taller: Diagnosi la cadena curta alimentària i el producte local. Objectius de 
dinamització 

 Lloc: Centre de Recursos Agraris Masia Can Ribas (les Franqueses del Vallès) 

 Data: 21 de maig de 2010 

Segon taller: Accions per a promoure la cadena curta alimentària i el producte local 

 Lloc: Mercat municipal de Mollet del Vallès 

 Data: 04 de juny de 2010 

 

A l’Annex I s’aporta l’acta de cada un dels tallers. 
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1.4 Antecedents 

Des de l’any 2003 s’han dut a terme diverses iniciatives impulsades per diferents 
administracions públiques per a fomentar el desenvolupament rural, els circuits curts i el 
consum de producte local al Vallès Oriental. A D’aquestes iniciatives, les més rellevants o 
més vinculades al projecte Rururbal són les que s’indiquen a continuació. 

1.4.1 Projecte De Itinere 

L’any 2003, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, conjuntament amb l’Espai Rural de 
Gallecs, el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, i els municipis de Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental), Castelló d’Empúries (Alt Empordà) i Elna (regió del Rosselló, França), van 
començar a treballar en el projecte De Itinere, un projecte que s’emmarca dins la iniciativa 
comunitària Interreg III A. 

Els seus objectius són: 

 Crear una xarxa de ciutats petites i mitjanes 

 Fomentar les microeconomies locals transfrontereres i crear les condicions de 
desenvolupament sostenible i durable dels territoris implicats 

 Potenciar la producció local agroalimentària i artesana, sempre des d’un punt de vista de 
la creació de productes de qualitat i seguretat alimentària, identificats amb una marca 
transfronterera 

 Establir vies de comercialització i de promoció conjuntes pels productes dels tres territoris 

 

Per tal d’assolir aquests objectius, es van desenvolupar una sèrie d’accions que són les 
següents: 

 Agromercats transfronterers 

 Un espai telemàtic comú 

 Trobades locals de professionals 

 Creació d’una xarxa d’agrobotigues 

 Una imatge i marca comunes 

 Paquets turístics comuns 

 Una guia conjunta d’artesans d’art i agroalimentaris 

 Trobades transnacionals de productors, restauradors i artesans dels tres Territoris 

 

Per tal de poder oferir productes alimentaris frescos, de qualitat i amb la garantia de la seva 
procedència, es va començar a treballar en la creació d’una xarxa d’agrobotigues. 
Actualment estan en funcionament dues de les tres previstes en el projecte, la d’Elna i la de 
Gallecs, aquesta última gestionada pels mateixos pagesos de la zona. 
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Pel que fa a la celebració dels agromercats, van tenir lloc sis (dos a Mollet del Vallès, dos a 
Castelló d’Empúries i dos a Elna). En ells hi havia productes agroalimentaris locals de qualitat 
procedents de cadascuna de les regions participants. La gamma que s’hi oferia és força 
àmplia, i el consumidor pot obtenir una major informació del que compra. D’altra banda, el 
productor té l’oportunitat de donar a conèixer el que fa i estalviar-se o guanyar, mitjançant la 
venda directa, el marge que els intermediaris es queden. 

D’aquest projecte va néixer l’Associació de Productors Artesans per la qualitat del Vallès 
Oriental. 

 

1.4.2 Declaració de principis sobre el desenvolupament rural al Vallès 
Oriental 

El 25 de març de 2004, el Consell d’Alcaldes va aprovar la declaració de principis sobre el 
desenvolupament rural al Vallès Oriental. La declaració establia que s’havia de constituir una 
comissió tècnica que vetllaria per desenvolupar els principis de desenvolupament rural i 
impulsaria els treballs i el finançament corresponent. 

 

1.4.3 Creació de la Unitat de Promoció i Desenvolupament del CCVO 

L’any 2004, mitjançant una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya, es va crear la 
Unitat de Promoció i Desenvolupament (UPD) del CCVO amb l’objectiu de desenvolupar un 
treball de gestió de la qualitat en els sectors agroalimentari i industrial de la comarca. 

Aquesta UPD va iniciar la seva tasca, durant el 2004, amb una anàlisi DAFO (debilitats, 
amenaces, fortaleses i oportunitats) per cada un dels sectors. L’anàlisi DAFO va portar a 
l’elaboració d’un pla d’actuació en aquest sector i a la priorització d’unes quantes línies 
d’actuació, que són les següents: 

 Línia estratègia 1: potenciar vies de comercialització i distribució dels productes locals del 
sector agroalimentari de la comarca, tot establint xarxes estables de funcionament (xarxa 
d’agrobotigues, central de reserves, central de distribució, agromercats, relació 
productors-restauradors....) 

 Línia estratègica 2: formar i informar al públic de les activitats que es desenvolupen al món 
rural, dels seus productes i qualitats, i de la formació específica per als productors 
(coneixement distintius, hàbits alimentaris....) 

 Línia estratègica 3: difondre la cultura del treball en conjunt per tal d’optimitzar recursos i 
maximitzar resultats. 

 Línia estratègica 4: millorar l’ocupació i la rendibilitat de les explotacions agràries. 
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1.4.4 Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Consorci per a l’Espai Rural de Gallecs, per realitzar un treball 
tècnic per elaborar projectes conjunts i aconseguir recursos econòmics 
externs (2005). 

En el marc d’aquest conveni es treballen les línies següents:: 

 Desenvolupar programes de posada en valor del patrimoni natural, agrari i cultural. 

 Millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del territori a través de la 
revalorització de les zones rurals i naturals. 

 Recolzar la promoció i comercialització dels productes agroalimentaris locals de qualitat. 

 Donar formació i promocionar activitats de la dona dins del món agrari i rural. 

 Difondre i formar als ciutadans i ciutadanes en temes relacionats amb la qualitat 
alimentària mitjançant programes de sensibilització i demostració. 

 

1.4.5 Conveni de col·laboració entre el CCVO, la Diputació de Barcelona i el 
Consorci del Parc de l’Espai Rural de Gallecs: la dona en el món agrari i rural, i 
els agromercats 

La relació establerta entre CCVO i l’Ajuntament de Mollet del Vallès i  l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona via conveni de col·laboració amb en relació a la 
preservació i desenvolupament dels espais naturals i agraris tot aplicant criteris de 
sostenibilitat es va ampliar al Consorci del Parc de l’Espai Rural de Gallecs a partir del 2005 
amb un altre projecte d’actuació conjunta Formació, capacitació i promoció de la dona en el 
món agrari i rural i amb la gestió de l’Agromercat coorganitzat pel CCVO i l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès.  

 

1.4.6 Dones en marxa, dones en xarxa 

Creació d’una xarxa de dones rurals que desenvolupen una activitat agrícola, artesanal i/o de 
turisme rural a la comarca del Vallès Oriental i comparteixen la mateixa visió sobre el 
desenvolupament del món rural des d'una perspectiva de gènere i sobre el paper 
importantíssim de la dona per un món rural viu. Aquest projecte ha estat impulsat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i ha comptat amb experiències i bones pràctiques d’altres 
països europeus, fins i tot la província de Siena. Dintre d’aquest projecte es va signar una 
declaració de principis que pretén ser un punt de trobada i diàleg per al desenvolupament de 
l'economia social integrada, en coherència amb un model de vida que promou l'harmonia 
entre la terra i els seus habitants. 
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1.4.7 Projecte Alimentació, Nutrició i Salut del Consell Comarcal 

Des de l’any 2006 el Consell Comarcal del Vallès Oriental impulsa un projecte de 
sensibilització sobre l’alimentació, la nutrició i la salut en escoles de la comarca. Amb 
l’objectiu de sensibilitzar sobre les bones pràctiques alimentàries i les qualitats nutricionals 
dels aliments, d’incidir en la salut de les persones i potenciar la producció local, aquest 
projecte planteja activitats al voltant de 3 eixos temàtics: l’alimentació, l’activitat física, la salut 
i els hàbits de compra i consum. Els destinataris de les activitats que es duen a terme en 
aquest àmbit són: els alumnes, les famílies, els professors i els monitors de menjador de les 
escoles participants. A l’any 2006 es va dur a terme una prova pilot d’aquest projecte en una 
escola d’educació primària dels tres ajuntaments participants en el projecte (Sant Celoni, 
Granollers i Mollet del Vallès). Actualment, es continua treballant amb 6 escoles de la 
comarca adaptant i ampliat les activitats a les necessitats detectades. 

 

1.4.8 Projecte AMED – Alimentació Mediterrània 

En la línia de sensibilització sobre l’alimentació i la salut, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental conjuntament amb altres institucions de la comarca, com ara l’Ajuntament de 
Granollers i el Gremi d’Hoteleria, ha col·laborat en el projecte AMED del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu potenciar el consum d’aliments i 
preparacions saludables propis de l’àrea mediterrània en l’entorn de la restauració col·lectiva. 
El projecte s’ha iniciat amb una prova pilot amb els establiments de Granollers que s’hi han 
volgut adherir, i continua amb la voluntat d’atorgar aquesta distinció acreditativa també als 
establiments de la resta de la comarca, i de Catalunya. 

 

1.4.9 Guia didàctica de productes agroalimentaris del Vallès Oriental 

El 2005 es va endegar un  projecte educatiu adreçat a mestres, pares i alumnes amb dos 
objectius prioritaris: per una banda, transmetre orientacions i recomanacions per millorar 
l’equilibri alimentari i per una altra donar a conèixer els productes agroalimentaris de qualitat 
que es poden trobar a la comarca del Vallès Oriental. 

Aquesta guia, elaborada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya, està estructurada en dues parts: una primera part amb una fitxa de 
cada producte, que inclou un breu resum de la seva història, les seves característiques 
nutricionals, així com les racions recomanades i suggeriments per a la seva preparació; i una 
segona que conté orientacions i informacions com són la piràmide de l’alimentació saludable, 
informació sobre l’alimentació mediterrània i llocs web d’interès. 

En aquest sentit, la guia recull productes com són el tomàquet, la fruita fresca, la fruita seca, 
les mongetes, la mel o la llet, entre d’altres, dels quals en podem trobar productors a la 
nostra comarca. 
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1.4.10 Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
(2005) 

Els objectius del conveni són: 

 Col·laborar fent propostes i acordant línies estratègiques de desenvolupament de la 
promoció local sostenible i equilibrada a nivell comarcal per dinamitzar econòmicament els 
municipis amb espais naturals, agrari i forestal, i la relació entre el seu sòl urbanitzable 
(ciutat/poble) i no urbanitzable (rural/natural). 

 Col·laborar per realitzar un pla d’actuació intermunicipal d’àmbit comarcal pel 
desenvolupament del sector primari i el sector terciari associat, i la seva relació amb el 
sector agroalimentari (mitjançant la concertació del sector públic, privat i associatiu) que 
permeti  extrapolar models experimentables d’equilibri en el desenvolupament territorial 
local de les ciutats petites i mitjanes de les corones metropolitanes, tot enllaçant l’àmbit 
territorial (camp/ciutat i/o sol urbanitzable/no urbanitzable), econòmic (suport als petits 
productors, transformadors,  comerç local, restauració, ...) i social (cultura, esports, salut, 
integració/convivència, educació...),   

 Col·laborar un pla d’actuació comarcal de promoció sostenible dels municipis que integri  
el binomi rural/urbà com a proposta d’equilibri territorial  i qualitat de vida de la ciutadania  
a través d’una visió multifuncional del territori.  

 Col·laborar en un projecte pilot d’àmbit policèntric per la creació d’una xarxa de ciutats i 
comarques de la segona corona metropolitana que integri la revalorització del sol no 
urbanitzable i el sector agroalimentari a partir de les directrius marcades anteriorment.” 

L’aportació d’ambdues institucions a aquests projectes s’ha concretat en: 

 Assessorament tècnic a la planificació, programació i elaboració de projectes. 

 Recursos econòmics, propis o externs, per a cada projecte concret. 

 Coordinació conjunta de les accions a dur a terme. 

 Difusió conjunta dels projectes que es duguin a terme. 

 

1.4.11 Projecte Pilot Productes de la Terra 

L'últim trimestre del 2006 es va endegar el projecte pilot Productes de la terra - Suport al teixit 
empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat, la finalitat del qual és la 
implementació d'accions per dotar als ens locals d'eines per dinamitzar i enfortir el teixit 
productiu en aquest àmbit. El projecte pilot se centra en els productes elaborats que s'ajusten 
a la definició d'artesania alimentària segons la normativa catalana però també en els 
productes de la terra, que no estan ni transformats ni elaborats, però tenen un valor afegit 
lligat al territori i a la qualitat.  

Els àmbits en els quals es centraren les accions dels ens locals participants són: 

 Diagnosi  

 Censos  

 Millora de l'organització del sector  
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 Optimització de la gestió empresarial  

 Millora de la producció  

 Millora de la comercialització  

 

Aquest projecte pilot es va dur a terme amb la participació dels següents ens locals: els 
consells comarcals de l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Garraf, Vallès Oriental, 
Osona, Vallès Occidental, i consorcis de Formació i d'Iniciatives Cercs-Berguedà, per la 
promoció dels municipis del Moianès i de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

Es va realitzar l'estudi L'oportunitat de l'artesania alimentària als municipis de la demarcació 
de Barcelona que analitza aquest sector i realitza una diagnosi dissenyant estratègies de 
futur per facilitar l'actuació futura de la Diputació de Barcelona.  

També s'ha impulsat, en el marc del projecte pilot, l'elaboració de censos locals de 
productors/es alimentaris/es locals i de qualitat per part de cada ens local 

 

1.4.12 Agromercats  

En el mercat del projecte pilot Productes de la Terra el 2006 i 2007 es van signar convenis de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els consells comarcals de l'Anoia, Bages, 
Garraf i Vallès Oriental per a la realització de 5 agromercats a Mollet del Vallès , Castellgalí , 
Sta. Margarida de Montbui , St. Pere de Ribes , igualda i Sant Celoni . En el 
desenvolupament dels agromercats també hi va haver col·laboració tècnica amb l’Àrea 
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Agricultura. 

L’objectiu era establir una xarxa de comercialització estable de productes agroalimentaris de 
qualitat a quatre municipis de la província de Barcelona: Mollet del Vallès (Vallès Oriental), 
Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Castellgalí (Bages) i Sant Pere de Ribes (Garraf).  

Aquesta xarxa d'agromercats va néixer a partir del projecte transnacional De Itinere de l'any 
2003, que tenia com a punt de partida, la necessitat de crear una xarxa de ciutats petites i 
mitjanes, per a promoure formes innovadores de desenvolupament sostenible en els territoris 
implicats, basades en la qualitat com a fonament de la promoció econòmica local.  

La Xarxa de mercats Productes de la Terra pretenia potenciar i consolidar aquests mercats 
com un dels pilars bàsics de suport a la comercialització de petits productors i artesans 
compromesos amb la qualitat alimentària.  

Es partia de la idea que a les comarques de la Regió Metropolitana de Barcelona, aquest 
col·lectiu de productors pateix una dificultat afegida a la del propi sector, conseqüència de 
fenòmens com la pressió urbanística, la contaminació ambiental, entre d’altres. 

La realització d’aquests agromercats havia de permetre establir un nou canal de 
comercialització que promogués : 

 Proximitat territorial.  
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  La Celebració d’un agromercat anualment a cadascun dels municipis participants. La 
continuïtat en el temps i la celebració estable en un mateix municipi permet que 
l’esdeveniment adquireixi una identitat pròpia. 

 La venda sense intermediaris econòmics.  . 

 La comunicació directa amb el consumidor. 

A l’any 2008 i 2009 es van realitzar els agromercats només a nivell comarcal i a les localitats 
de Mollet, Sant Celoni i Granollers. En aquests moments els agromercats són una iniciativa 
consolidada i coneguda per els ciutadans de la comarca que identifiquen agromercats amb 
alimentació local i de qualitat. 

 

1.4.13 Seminari. L’arc metropolità: Els territoris emergents i la gestió dels 
seus espais oberts 

A l’any 2007 va tenir lloc a la seu del Consorci de l’Espai Rural de Gallecs un seminari sobre 
els territoris emergents i la gestió dels espais oberts de l’arc metropolità. Com a resultat 
d’aquest seminari, que es va desenvolupar en el marc del projecte Rururbal (aleshores 
rURuRBA), es va elaborar un document de conclusions en relació als següents àmbits: 

 Els nous reptes d’ordenació, planificació i gestió: noves formes d’acció territorial en els 
espais oberts 

 Els nous reptes econòmics: dinamització territorial 

 La coordinació de grans àrees (interlocalitat); repte de la Governança 

 

1.4.14 Cens de productors/es alimentaris/es locals i de qualitat 

A l’any 2008, el CCVO amb el suport de la Diputació de Barcelona van encarregar 
l’elaboració d’un cens de productors i productores alimentaris locals i de qualitat del Vallès 
Oriental. Aquest projecte es va emmarcar dins el Cens provincial del teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat, impulsat per la Diputació de Barcelona. Per a la 
seva elaboració es va comptar amb informació del cens d’empreses agroalimentàries de 
2004, elaborat pel CCVO i que s’actualitza periòdicament. El compromís del Consell 
Comarcal és fer de forma continuada una actualització del cens bianualment. En aquests 
moments la base de dades consta de 78 productors. 

 

1.4.15 Jornades Espai de debat i reflexió sobre economia, territori i qualitat 
de vida al Vallès Oriental: Un pacte rural, urbà 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental va organitza, els mesos d’abril, maig i juny de 2008, 
uns Espais de debat i reflexió sobre economia, territori i qualitat de vida al Vallès Oriental, 
amb la intenció de cercar punts de trobada entre els diferents agents territorials (públics, 
privats i associatius) per tal d’analitzar i proposar actuacions que ajudessin a la planificació 
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de les polítiques públiques. L’objectiu era potenciar el desenvolupament local sostenible i 
equilibrat dels municipis de la comarca.  

Les característiques de les ciutats petites i mitjanes que es troben en l’àmbit de la regió 
metropolitana, permetien plantejar una sèrie d’objectius comuns, com són:  

 Potenciar espais de reflexió i concertació entre els agents públics, privats i associatius.  

 Proposar accions que permetin dinamitzar els municipis a través del sector primari, 
secundari i terciari relacionat.  

 Revitalitzar el comerç local, com a element d’identificació i qualitat de les ciutats.  

 Reflexionar i consensuar mesures sobre la interrelació en l’ordenació local territorial, 
l’economia i la connexió entre el sòl urbanitzable i no urbanitzable, tot creant sinergies per 
potenciar l’economia sostenible i a llarg termini.  

Es tractava, doncs, en última instància, de crear unes bases que possibilitin la planificació 
concurrent del desenvolupament econòmic i la qualitat territorial, posant-les en relació amb 
els ciutadans i ciutadanes dels municipis vallesans i al seu servei.  

Aquests debats es van organitzar al voltant de quatre blocs, que van centrar el debat de 
cadascuna de les sessions:  

 El desenvolupament turístic i rural en àrees densament poblades  

 El comerç local, el teixit urbà i l’alimentació  

 La gestió del sòl no urbanitzable en l’entorn metropolità  

 Les polítiques públiques i el desenvolupament territorial sostenible  

En els debat van participar diferents socis del projecte Rururbal (Àrea d’espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, DAR i ADAYG). 

 

1.4.16 Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar (Xarxa Productes de la Terra) 

La Xarxa Productes de la terra, que es preveu constituir formalment l’1 de juliol de 2010, és 
una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit supramunicipal, sense personalitat jurídica 
pròpia, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

L’oportunitat de posar en marxa aquesta xarxa es basa en diversos factors, constatats al llarg 
dels anys 2006-2009, mitjançant el projecte pilot que va impulsar i coordinar l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, conjuntament amb el Comissionat de Turisme i les Àrees 
d’Espais Naturals i Comerç i de 12 ens locals de la província de Barcelona. 

Amb les actuacions del projecte pilot s’ha contribuït a fer sector i s’ha constatat que és un 
sector emergent, amb potencial de crear empreses i ocupació i que pot ser un sector 
econòmic motor en alguns territoris. 

La finalitat de la Xarxa Productes de la terra és enfortir el teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar de la província de Barcelona, estructurant 
el sistema local de suport per tal que esdevingui més fort, eficient i accessible als seus 
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membres, facilitant la col·laboració entre ells, generant sinergies entre les diferents 
actuacions, permetent dotar de més valor afegit a les mateixes, confeccionant eines i 
recursos útils per al sector i compartint experiències entre els membres de la Xarxa.  

L’àmbit de treball és el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la 
terra i del mar i les polítiques locals de suport al mateix. 

Les línies d’actuació són les següents: 

 Coneixement i estructuració del sector: actualització de censos; estudis de diagnosi i 
estratègia; impuls a processos de constitució d’associacions, etc. 

 Optimització de la gestió empresarial: formació en gestió empresarial; assistència tècnica, 
etc. 

 Millora de la producció: formació, qualitat, seguretat aliments; transformació 
agroalimentària, certificacions de qualitat, denominacions d’origen; innovació tecnològica i 
productiva, etc. 

 Promoció i Millora de la Comercialització:  

 Coneixement de mercats, estratègia de mercats, fidelització de clients, plataformes i 
sistemes de comercialització, etc. 

 Foment d’estratègies de col·laboració amb el sector de la restauració, campanyes 
gastronòmiques, promoció en agromercats i fires específiques o genèriques, 
campanyes de promoció, elaboració de catàlegs i presència a internet, etc. 

 Sensibilització del consumidor i sinèrgies amb el sector turístic i de serveis. 

 

L’àmbit territorial de la Xarxa Productes de la terra és la província de Barcelona i la durada 
s’estableix com a indefinida. 

A més de la Diputació de Barcelona com a impulsora i coordinadora de la Xarxa poden ser 
membres els ens locals de caràcter supramunicipal de la província de Barcelona que tinguin 
un àmbit territorial d’actuació comarcal. De manera excepcional es contempla la possibilitat 
que puguin ser membres de la Xarxa aquells ens locals de caràcter supramunicipal, que no 
tenint un àmbit territorial d’actuació comarcal, aquest incideixi en més d’una comarca de la 
província de Barcelona. 
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1.5 Marc de referència 

Tenint en compte el context metropolità en el que es troba el Vallès Oriental (vegeu apartat 
2.1), i més enllà de la Política Agrícola Comunitària de la Unió Europea, convé destacar dos 
instruments de planificació i planejament que poden tenir una incidència rellevant sobre el 
model territorial de la comarca:  

 El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 

 El Pla Territorial Metropolità de Barcelona  

 

1.5.1 Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 estableix com a 
objectius prioritaris els següents: 

 L’augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal. 

 La millora del medi ambient i de l’entorn rural. 

 La millora de la qualitat de vida a les zones rurals i foment de la diversificació de 
l’economia rural. 

 El desenvolupament de la capacitat local de creació d’ocupació i diversificació. 

 Garantir la coherència de la programació i la complementarietat entre els diferents 
instruments comunitaris 

Aquest Programa s'estructura en tres eixos temàtics i un de metodològic. Aquests eixos que 
es concreten en un ventall de mesures per a portar a terme la política de desenvolupament 
rural definida a Catalunya: 

Eix 1, d’augment de competitivitat del sector agrícola i forestal: 
 Activitats d’informació i formació professional (111) 

 Instal·lació de joves agricultors (112) 

 Jubilació anticipada d’agricultors i treballadors agrícoles (113) 

 Utilització de serveis d’assessorament per part dels agricultors i silvicultors (114) 

 Implantació de serveis de gestió, substitució i assessorament (115) 

 Modernització de les explotacions agràries (121) 

 Augment del valor afegit dels productes agrícoles i forestals (123) 

 Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies en el 
sector agrícola i alimentari i en el sector forestal (124) 

 Infraestructures relacionades amb l’evolució i l’adaptació de l’agricultura i la silvicultura 
(125) 

 Compliment de les normes basades en la normativa comunitària (131) 
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 Participació dels agricultors en programes relatius a la qualitat dels aliments (132) 

 Activitats d’informació i  promoció (133) 

 

Eix 2, dirigit a la millora del medi ambient i de l’entorn natural: 
 Ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats naturals en zones de 

muntanya (211)  

 Ajudes destinades a indemnitzar els agricultors per les dificultats en zones diferents de les 
de muntanya (212) 

 Ajudes agroambientals (214) 

 Ajudes relatives al benestar animal (215) 

 Ajudes per a inversions no productives (216) 

 Primera forestació de terres agrícoles (221) 

 Recuperació del potencial forestal i implantació de mesures preventives (226) 

 Ajudes per a inversions no productives (227) 

 

Eix 3, de millora qualitat de vida en les zones rurals i diversificació de l’economia rural: 
 Diversificació cap a activitats no agrícoles (311) 

 Creació i desenvolupament de microempreses (312) 

 Foment d’activitats turístiques (313) 

 Prestació de serveis bàsics per a l’economia i la població rurals (321) 

 Conservació i millora del patrimoni rural (323) 

 

Eix 4, per a l’aplicació de la metodologia Leader: 
 Estratègies de desenvolupament local (410) 

 Cooperació interterritorial o transnacional (421) 

 Funcionament dels grups d’acció local, adquisició de capacitats i animació del territori 
(431) 

 

1.5.2 Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

El Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat definitivament a l’abril de 2010, constitueix 
el marc en el que caldrà inscriure el desenvolupament urbanístic de la Regió Metropolitana 
de Barcelona. 

Aquest Pla és un dels set plans territorials parcials en què es desenvolupa el Pla territorial 
general de Catalunya. Com a tal, s’emmarca en un Programa de planejament més ampli i 
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respon a uns principis que són compartits per tots els plans de les seves característiques 
elaborats per a la resta d’àmbits de Catalunya. Aquests principis són els següents: 

 Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica 

 Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de 
l’ordenació del territori 

 Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori 

 Moderar el consum de sòl 

 Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees urbanes 

 Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori 

 Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada 

 Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 
implantació de polígons industrials o terciaris 

 Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència 

 Vetllar pel caràcter compacte i continu dels creixements 

 Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà 

 Fer de la mobilitat un dret i no una obligació 

 Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitat dels sistemes 
d’assentaments 

 Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments 
urbans 

 Integrar Catalunya en el sistema de xarxes urbanes i de transport europees mitjançant 
infraestructures concordants amb la matriu territorial 

 

Les figures següents mostren la proposta de sistema d’espais oberts, les estratègies 
urbanes, i les actuacions previstes a nivell d’infraestructures viàries, ferroviàries i de transport 
públic per a la comarca. 

En relació al sistema d’espais oberts (Figura 1.3), la delimitació d’un seguit d’espais oberts de 
protecció especial suposa un increment notable dels grau de protecció de molts espais rurals 
respecte el planejament urbanístic municipal, perquè eleva la seva protecció a nivell 
supramunicipal. Per altra banda, una part notable dels sòls agrícoles de la comarca, 
especialment els més propers als nuclis urbans, han quedat inclosos dins la categoria 
d’espais de protecció preventiva. Aquests espais poden ser reclassificats a sòl urbanitzable 
pel planejament urbanístic municipal en funció de les estratègies que el Pla estableix per a 
cada assentament. 

A nivell d’infraestructures ferroviàries, de transport públic, i viàries, el Pla preveu nombroses 
actuacions a la comarca (Figura 1.4 i Figura 1.5). 
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Figura 1.3. Sistema d’espais oberts. 

FONT: Pla Territorial Metropolità de Barcelona. DPTOP 2010. 
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Figura 1.4. Infraestructures ferroviàries i de transport públic. 

FONT: Pla Territorial Metropolità de Barcelona. DPTOP 2010. 



Introducció                                                                                                                                                                                        23 

 

Montseny

Aiguafreda

Castellcir

Tagamanent
Fogars de
Montclús

Castellterçol

Gualba

Sant Quirze Safaja

Sant Pere
de Vilamajor

Granera

Cànoves
i Samalús

CampinsFigaró-Montmany
Sant Esteve de
Palautordera

Sant Celoni

Sant
Feliu de
Codines La 

GarrigaBigues  i  Riells

Santa
Maria de

Palautordera

l'Ametlla del Vallès

Caldes de
Montbui

Les Franqueses
del Vallès

Sant Antoni 
de Vilamajor

Llinars del Vallès

Cardedeu
Vallgorguina

Vilalba
Sasserra

Canovelles

Lliçà d'Amunt

La Roca del VallèsGranollersLliçà
de Vall

Parets del Vallès

Vilanova
del Vallès

Mollet del Vallès
Montmeló

Montornès del Vallès

Vallromanes
Martorelles

Santa
Maria de

Martorelles
Sant Fost de

Campsentelles

La Llagosta

Santa
Eulàlia de
Ronçana

0 2 4 6 Km°
Base topogràfica 1:250.000 de l'ICC

Vallès Oriental

Límits municipals del Vallès Oriental

Xarxa viària

Nova infraestructura

Millora de l'existent

Propostes alternatives

Sense actuació

 

Figura 1.5. Infraestructures viàries.  

FONT: Pla Territorial Metropolità de Barcelona. DPTOP 2010. 
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1.6 Descripció de l’estructura administrativa de Catalunya 

La divisió territorial de Catalunya té 5 nivells:  

 

Figura 1.6. Nivells de divisió territorial a Catalunya. 

 

Recentment s’ha aprovat el Projecte de llei de vegueries de Catalunya (aprovat pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2010), que estableix una nova ordenació 
territorial de Catalunya segons la qual es passaria de les 4 províncies actuals (Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona) a 7 vegueries (Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Catalunya Central, 
Girona, Lleida, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona). 

L’estructura de l’administració pública no es correspon amb aquests 5 nivells de divisió 
territorial, sinó que es centra en 3: el nivell estatal, el nivell autonòmic, i el nivell local, als que 
cal afegir-hi el nivell europeu. No es pot parlar de jerarquia entre administracions que situï un 
nivell per damunt de l’altre, sinó que cada nivell té les seves competències i funcions. 

L’Administració General de l’Estat es correspon amb el nivell estatal, mentre que la 
Generalitat de Catalunya és l’administració autonòmica. 

A nivell local hi ha tres administracions que incideixen sobre els ciutadans. Per una banda els 
ajuntaments, que són els que tenen assignades determinades competències i, per altra els 
consells comarcals i les diputacions, que actuen com a ens de suport als ajuntaments. Els 
uns amb finançament autonòmic, i les altres amb fons directes de l’administració general de 
l’estat.  

A banda del nivell local, l’autonòmic, i l’estatal, cal considerar també el nivell europeu, on les 
diferents institucions i òrgans de la unió europea defineixen polítiques que poden incidir 
directament o indirecta sobre el territori. 

La Figura 1.7 mostra un esquema sintètic de l’administració pública al Vallès Oriental 
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Figura 1.7. Esquema sintètic de l’administració pública al Vallès Oriental. 
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2. RELACIÓ CAMP I CIUTAT: ANÀLISI DE LA CADENA 
ALIMENTÀRIA LOCAL I FACTORS DE GOVERNANÇA 

2.1 Contextualització del Vallès Oriental 

2.1.1 Localització del Vallès Oriental 

El Vallès Oriental és una de les 7 comarques que configuren la vegueria de Barcelona, un dels 
set àmbits funcionals territorials definits en el Pla territorial general de Catalunya i 
desenvolupats en el Projecte de llei de vegueries de Catalunya (aprovat pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2010). 

La vegueria de Barcelona comprèn els municipis de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En 
total, una població de gairebé 5 milions d’habitants a l’any 2009.  
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Figura 2.1. La Regió Metropolitana de Barcelona en el context de Catalunya. 

FONT: Base topogràfica 1:250.000 i model digital d’elevacions (200 x 200) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2.1.2 El Vallès Oriental en la Regió Metropolitana de Barcelona 

Cap dels municipis del Vallès Oriental no es troba inclòs en l’àmbit de l’àrea metropolitana 
definit en l’avantprojecte de Llei de l’àrea metropolitana de Barcelona (desembre 2009). Es 
tracta doncs, d’una comarca ubicada a la segona corona de la Regió Metropolitana de 
Barcelona, amb característiques de territori periurbà2. 
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Figura 2.2. El Vallès Oriental dins la Regió Metropolitana de Barcelona. 

FONT: Base topogràfica 1:250.000 i model digital d’elevacions (200 x 200) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

Entre els anys 1998 i 2009, la població de la Regió Metropolitana de Barcelona ha passat dels 
4.263.849 als 4.992.193 habitants, xifres que suposen un increment del 17% en aquests 11 
anys. El Vallès Oriental representa el 7% de la població de la Regió Metropolitana (Figura 2.3), 
i en el mateix període ha experimentat un increment del 33%, només superat per les 
comarques del Garraf i l’Alt Penedès (vegeu Figura 2.4 i Figura 2.5). 

                                                 

2 En aquest treball s’entén territori periurbà com a Contínuum urbà-rural situat a les corones metropolitanes i la seva perifèria. 
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Figura 2.3. Distribució de la població en la Regió Metropolitana de Barcelona per comarques. 2009. 

FONT: Padró municipal d’habitants. Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 2.4. Evolució del padró municipal en la Regió Metropolitana de Barcelona. 

FONT: Padró municipal d’habitants. Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 2.5. Increment del padró municipal en la Regió Metropolitana de Barcelona (1998 – 2009). 

FONT: Padró municipal d’habitants. Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

2.1.3 Caracterització de la comarca i dels seus municipis en relació a la 
ruralitat 

La caracterització d’un territori en relació a la ruralitat pot abordar-se des de diferents punts de 
vista i a partir de diferents criteris. A continuació es relacionen els principals referents que s’han 
identificat en aquest aspecte. 

L’Atles de la nova ruralitat (Fundació del Món Rural 2009), efectua diferents aproximacions a la 
caracterització de la comarca en relació a la ruralitat. Una d’elles és el criteri de densitat de 
l’OCDE, que planteja una definició de comunitat rural com aquella que presenta una densitat 
menor de 150 habitants per km2. L’OCDE estableix una classificació dels àmbits regionals 
superiors en tres grups: regions predominantment rurals (on més del 50% de la població viu en 
comunitats rurals), regions intermèdies (on entre un 15% i un 50% de la població viu en 
comunitats rurals) i regions urbanes (on menys d’un 15% de la població viu en comunitats 
rurals). Segons aquests criteris, el Vallès Oriental és una comarca urbana. 

El pes de l’habitatge en disseminat és també un aspecte rellevant de cara a analitzar la ruralitat 
d’un territori. Aquest indicador se situa entre el 2,1 i el 3,5% al Vallès Oriental. 

Un altra aproximació a la ruralitat inclosa en el mateix estudi, aquest cop a nivell municipal, és 
la caracterització a partir dels criteris de densitat i població. Segons aquest criteri, els municipis 
del nord de la comarca presenten nivells de ruralitat elevats, mentre que els municipis centrals 
entorn la conca del Congost, el Tenes i el Besòs presenten nivells baixos de ruralitat.  

Per altra banda, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino 2009) delimita 4 municipis de la comarca com a zones rurals 
intermèdies. Aquests municipis són: Castellcir, Castellterçol, Granera, i Sant Quirze Safaja. 

A títol de síntesi es pot concloure que el Vallès Oriental és un territori periurbà que compta amb 
una notable heterogeneïtat entre municipis, la major part dels quals presenten característiques 
de territoris urbans, i d’altres característiques pròpies de zones rurals intermèdies.  
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Figura 2.6. Caracterització de la ruralitat segons diversos criteris. 

FONT: Atles de la nova ruralitat (Fundació del Món Rural 2009). 
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2.2 El Vallès Oriental, aspectes socioeconòmics 

2.2.1 Estructura del territori 
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Figura 2.7. Municipis del Vallès Oriental. 

FONT: Institut Cartogràfic de Catalunya, DMAH, i Diputació de Barcelona. 

 

El Vallès Oriental té una superfície total d’unes 85.000 ha, distribuïda per municipis tal i com es 
mostra a la Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Superfície dels municipis del Vallès Oriental (ha). 

FONT: Base Elaboració pròpia a partir de la divisió administrativa municipal de l’ICC. 

 

Per la comarca hi transcorren diverses infraestructures viàries de la xarxa principal de 
carreteres, com l’autopista AP-7, l’autovia C-17, la carretera C-35 i la carretera C-33. Pel que fa 
a infraestructures ferroviàries, convé destacar-hi dues línies de ferrocarril: la de Barcelona – 
Girona – Portbou, i la de Barcelona – Vic – Puigcerdà, a més de la Línia d’Alta Velocitat 
Barcelona – França, que actualment es troba en fase de construcció. 

A la comarca hi ha 9 espais naturals protegits, amb les figures de protecció que es mostren a la 
Taula 2.1, i que ocupen una superfície total de 31.424 ha (37% de la superfície de la comarca). 
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Taula 2.1. Espais naturals protegits de la comarca 

Figura de protecció Nom de l’espai3 

Pla d’Espais 
d’Interès Natural 

Xarxa Natura 
2000 

Parc gestionat per la 
Diputació de 
Barcelona 

Cingles de Bertí X X  

el Moianès X   

Gallecs X   

Gallifa X X  

la Conreria-Sant Mateu-Céllecs X X X 

la Sauva Negra X   

Massís del Montseny X X X 

Riu Congost  X  

Sant Llorenç del Munt i l'Obac X X X 

Serres de Montnegre-el Corredor X X  
FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 

 

2.2.2 Població 

El Vallès Oriental, amb capital a Granollers, el constitueixen un total de 43 municipis. La 
població total de la comarca era de gairebé 400.000 habitants a l’any 2009, amb un increment 
de població entorn el 2% anual durant els darrers 10 anys (Figura 2.9) 

 

                                                 

3 El nom i els límits dels espais mostren diferències segons les figures de protecció, però s’han agregat per simplificar la 

interpretació. 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Padró 302.170 309.459 318.434 329.594 340.546 350.566 361.319 371.387 377.198 386.465 394.061

Increment 2,3% 2,4% 2,9% 3,5% 3,3% 2,9% 3,1% 2,8% 1,6% 2,5% 2,0%
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Figura 2.9. Evolució del padró municipal d’habitants i el seu increment al Vallès Oriental. 

FONT: Padró municipal d’habitants. Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

13 dels municipis de la comarca tenen més de 10.000 habitants (2 d’ells, Granollers i Mollet, 
més de 50.000), mentre que la majoria (21) se situen entre els 1.000 i els 10.000 habitants, i 9 
municipis tenen una població inferior als 1.000 habitants (Figura 2.11). 
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Figura 2.10. Població del Vallès Oriental per municipis. 

FONT: Padró municipal d’habitants. Institut d’Estadística de Catalunya. 
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Figura 2.11. Població del Vallès Oriental per municipis (2008). 

FONT: Padró municipal d’habitants. Institut d’Estadística de Catalunya.  
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2.2.3 Cobertes del sòl 

El 68% de la superfície de la comarca està constituïda per terrenys forestals, mentre que el 
15% són conreus. Els sòls improductius artificials, constituïts bàsicament per sòls urbanitzats, 
representen el 17% de la superfície de la comarca (figura Figura 2.12 i següents). 
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Figura 2.12. Cobertes del sòl. 

FONT: Mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 
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Figura 2.13. Percentatge de les cobertes del sòl per municipis. 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 
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Figura 2.14. Cobertes dels sòls rurals. 

FONT: Mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 

 

Les cobertes del sòl rurals, enteses com conreus i terrenys forestals representen entorn el 83% 
de la superfície de la comarca. 
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Figura 2.15. Cobertes dels sòls improductius artificials (1 categoria). 

FONT: Mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 
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Figura 2.16. Cobertes dels sòls improductius artificials (3 categories). 

FONT: Mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 

 

Els sòls improductius artificials representen el 17% de la superfície de la comarca, i estan 
constituïts principalment per zones residencials (60%). Les zones industrials i comercials 
representen el 20% d’aquests espais, i se situen principalment entorn l’eix del Besòs i el 
Congost. 
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2.2.4 Activitat econòmica 

El sector agrari 

Anàlisi del sector agrari 

Segons el Cens agrari de 1999 (Institut d’Estadística de Catalunya), a l’any 1999 hi havia un 
total de 1248 explotacions agràries a la comarca. La Figura 2.18 i la Figura 2.20 mostren la 
seva distribució per municipis. S’hi observa que els municipis amb un major nombre 
d’explotacions agràries són les Franqueses del Vallès, Caldes de Montbui i la Roca del Vallès, 
seguides de Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt Bigues i Riells i Granollers. 
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Figura 2.17. Explotacions agràries per municipis. 1999. 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT. 
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Figura 2.18. Nombre d’explotacions agràries per municipis. 1999. 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT. 
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Segons el mateix cens, la superfície agrària de la comarca a l’any 1999 era de l’ordre de 
44.000 ha, de les quals el 30% estava constituïda per superfície agrícola utilitzada (SAU)4,el 
63% per terrenys forestals, i el 7% per altres usos (Figura 2.19). 
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Figura 2.19. Superfície agrària per municipis, ha. 1999. 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT. 

 

                                                 

4 Superfície Agrícola Utilitzada, constituïda per terres llaurades i pastures. 
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La superfície agrícola utilitzada (SAU) representava un total de 13.284 ha, el 88% de la qual 
eren terres llaurades i el 12% pastures permanents (Figura 2.20). 
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Figura 2.20. Superfície agrícola utilitzada (SAU), ha.1999. 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT. 

 

La gran majoria de les terres llaurades corresponen a conreus herbacis, i només un 2% 
correspon a fruiters, un 1% a oliveres i un 1% a vinya. 
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Dels correus herbacis, la major part correspon a cereals per a gra (62%) i farratges (31%). Les 
hortalisses representen només un 4%, i les altres produccions (patates, lleguminoses per a gra 
i conreus industrials) representen, cada una, entorn de l’1%. 
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Figura 2.21. Distribució de les terres llaurades i dels conreus herbacis. 

FONT: Elaboració pròpia a partir del cens agrari de 1999. IDESCAT. 

 

Només el 20% de la SAU de la comarca correspon a terrenys de regadiu (Figura 2.22). Tot i 
que la distribució de les zones de regadiu és bastant dispersa i heterogènia, els municipis amb 
major superfície regada són les Franqueses del Vallès, la Roca del Vallès, Lliçà d'Amunt i 
Cardedeu, seguits d’un nombre elevat de municipis que superen, cada un, les 100 ha de 
regadiu. 
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Figura 2.22. Règim de la superfície agrícola utilitzada, ha. 1999. 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT. 
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La superfície de conreus calculada a partir del mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 
(CREAF, 2007) és molt propera a la del cens agrari de 1999, i se situa entorn les 13.179 ha. 
Majoritàriament es tracta de conreus herbacis, amb unes 11.500 ha (88%), mentre que els 
conreus llenyosos ocupen unes 835 ha (6%), les vinyes unes 211 ha (1,6%), i els hivernacles 
no arriben a les 15 ha (0,1%). És notable la presència d’horta familiar entorn els nuclis urbans 
que, amb 167 ha representa l’1,3% de la superfície agrícola (Figura 2.24). 
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Figura 2.23. Cobertes dels sòls agrícoles. 

FONT: Mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 
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Els sòls agrícoles es situen bàsicament a la plana, entre la serralada litoral i la prelitoral. La 
Figura 2.24 mostra el percentatge de superfície de conreus per municipis, i la Figura 2.25, les 
superfícies dels diferents conreus per municipis. Els conreus llenyosos es localitzen 
principalment a Santa Eulàlia de Ronçana, Bigues i Riells, Caldes de Montbui i la Garriga, 
mentre que les vinyes se situen als municipis inclosos a la DO Alella (Montornès del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles, la Roca del Vallès i Martorelles). 
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Figura 2.24. Percentatge de superfície de conreus per municipis. 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 
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Figura 2.25. Cobertes dels sòls agrícoles per municipis (ha). 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 

 

Amb un total de 57.797 ha, els sòls forestals representen el 68% de la superfície de la 
comarca. La major part d’aquests sòls es situen a les zones muntanyoses de la serralada litoral 
i prelitoral, si bé alguns indrets de la plana presenten superfícies forestals notables en mosaic 
amb les zones agrícoles i les zones urbanes.  

El 84% dels sòls forestals està constituït per arbrat dens, mentre que l’11% correspon a 
matollars. Els prats i herbassars representen només el 3% de la superfície forestal. La Figura 
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2.26 i la Figura 2.27 mostren la distribució dels sòls forestals. Els municipis amb major 
superfície forestal de la comarca són Sant Celoni, Tagamanent i Fogars de Montclús. 
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Figura 2.26. Cobertes dels sòls forestals. 

FONT: Mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 
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Figura 2.27. Cobertes dels sòls forestals per municipis (ha). 

FONT: Elaboració pròpia a partir del mapa de les cobertes del sòl de Catalunya V3 (CREAF). 
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La ramaderia és el principal motor del sector agrari de la comarca, amb una cabana ramadera 
d’entorn les 55.829 unitats ramaderes (UR5) a l’any 1999 constituïda principalment per boví i 
oví. La Figura 2.28 i la Figura 2.29 mostren la distribució de les unitats ramaderes per 
municipis. S’hi observa que els municipis amb major cabana ramadera corresponen a Caldes 
de Montbui, Sant Pere de Vilamajor i les Franqueses del Vallès, seguits de Santa Eulàlia de 
Ronçana, Sant Antoni de Vilamajor, Llinars del Vallès i Bigues i Riells. 
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Figura 2.28. Unitats ramaderes per municipis. 1999. 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT. 

                                                 

5 Unitats ramaderes: s'obtenen aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus per tal de presentar en una mateixa unitat 

d'equivalència les diferents espècies. 
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Figura 2.29. Nombre d’unitats ramaderes per municipis. 1999. 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT. 
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Segons informació facilitada pel DAR relativa al nombre de caps de l’any 2006, i comparant-la 
amb la d’anys anteriors, s’observa un increment notable de la cabana ramadera que, combinat 
amb una disminució del nombre d’explotacions, implica una increment significatiu de la mida 
mitjana d’explotació. 
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Figura 2.30. Evolució de la cabana ramadera.6 

FONT: Cens agrari de 1999. IDESCAT i dades del DAR. 

                                                 

6 Les dades de 2006 provenen d’una font diferent a les de la resta d’anys, de manera que la seva comparació cal fer-la amb 

prudència.  
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Identificació de zones d’interès agrari 

Segons un estudi de les zones d’interès agrari elaborat a l’any 2009, a la comarca es poden 
distingir 12 espais d’interès agrari diferenciats: Caldes de Montbui, Campins - Fogars de 
Montclús, El Rieral – Cardedeu, Gallecs, Marata, Moianès, Montseny, Pla de Llerona - Vall del 
Tenes, Pla de Lliçà, Sant Antoni Vilamajor, la Conreria - Sant Mateu Cèllecs, i Àrea Mogent - 
Pla de Palou.  

Aquesta zonificació no respon a orientacions productives diferents, ja que, tal i com s’ha vist a 
l’apartat anterior, el sector agrari de la comarca no presenta excessives diferències per zones. 
En qualsevol cas, i segons el mateix estudi, aquestes zones presenten diferents nivells de 
conservació, on les zones del Montseny i la serralada litoral es troben intactes, les del Moianès 
i Campins conservades, les de la plana amenaçades, i la del Mogent – Pla de Palou degradada 
(vegeu la Figura 2.31).  

 

Figura 2.31. Zones d’interès agrari al Vallès Oriental. 

FONT: Anàlisi de les zones d’interès agrari del Vallès Oriental, l’Alt Penedès i el Maresme (Àmbit Rural 2009). 
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El sector agroalimentari 

El sector agroalimentari a Catalunya i al Vallès Oriental 

Segons l’informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 
2007 (DAR 2009), els principals sectors agroalimentaris de Catalunya pel que fa a volum de 
vendes són el càrnic i el d’altres productes alimentaris. Els segueixen el sector de les begudes 
(no vins i caves) i el de l’alimentació animal (vegeu la Figura 2.32). 
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Vendes netes (milers d'€) Ocupats Establiments

Càrnia  5.399.923 27,2 628

Peix  95.399 1,2 57

Fruites i hortalisses  549.665 2,3 74

Greixos i olis  1.290.314 1,6 119

Làctia  1.019.256 3,5 98

Molineria  478.927 1,5 65

Alim. animal  2.117.127 3 153

Altres prod. alim.  3.902.796 25,4 1.141

Vins i caves  1.019.523 4,3 284

Resta de begudes  2.236.896 5,6 98

DIMENSIÓ DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA PER SECTORS

 

Figura 2.32. Dimensió de la indústria agroalimentària per sectors a Catalunya, 2007 

FONT: Informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2007 (DAR 2009) 

 

Del mateix informe es desprèn que la indústria agroalimentària del Vallès Oriental ocupa un lloc 
mitjà - alt respecte altres comarques de Catalunya, amb un nombre d’ocupats d’entre 2.001 i 
4.000 (vegeu la Figura 2.33). 
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Figura 2.33. Distribució territorial de la indústria agroalimentària a Catalunya, 2007 

FONT: Informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2007 (DAR 2009) 

 

Segons la revista No 27 de l’Observatori sobre el sector industrial al Vallès Oriental, la indústria 
agroalimentària és un dels grans clústers de la comarca, juntament amb el de l’hàbitat i el de la 
salut. El mateix estudi indica que el negoci de l’alimentació constitueix un pol consolidat a la 
comarca i encapçala el rànquing del teixit industrial des del punt de vista dels negocis.  

Certament, el sector agroalimentari al Vallès Oriental es caracteritza per una forta presència 
d’empreses multinacionals, tot i que cal destacar també l’existència de diverses empreses de 
producte alimentari local, artesà o de qualitat, segons es desprèn el Cens de productors i 
productores alimentaris locals i de qualitat del Vallès Oriental (Minuartia 2008). 

A partir d’informació facilitada pel CCVO i de l’Informe de conjuntura econòmica del Vallès 
Oriental. Any 2009 i previsions per al 2010 (CCVO 2010 s’extreu que el conjunt d’activitats 
relacionades amb la cadena alimentària (sector agrari, indústries alimentàries i hoteleria) 
representen prop del 10% del conjunt d’activitats, tant en nombre d’ocupats com en nombre 



60                    Diagnosi de la cadena agroalimentària al Vallès Oriental en el marc del projecte Rururbal. Objectius i actuacions per 
a la governança 

d’empreses. A aquesta xifra caldria afegir-hi la part del sector comerç relativa a l’alimentació. 
Les figures següents mostren aquesta informació. 

 

2008200720062005200420032002

Altres sectors 110.208109.434106.363103.857101.77598.87596.571

Comerç i reparacions 31.72531.53130.71029.96528.26226.11424.168

Hoteleria 6.4616.3226.2856.0065.6255.5745.456

Indústries alimentació, begudes i tabac 3.3963.3543.4433.5293.3393.1343.106

Sector agrari 1.4411.0311.025974846713661

Total 153.231151.672147.826144.331139.847134.410129.962
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Figura 2.34. Evolució d’ocupats per sectors al Vallès Oriental. 

FONT: Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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2008200720062005200420032002

Altres sectors 9.3519.3579.0388.8138.4888.2498.077

Comerç i reparacions 3.4793.4683.4873.4413.3063.2163.165

Hoteleria 949942927866808798795

Indústries alimentació, begudes i tabac 196200188187191189197

Sector agrari 161159170152136129117

Total 14.13614.12613.81013.45812.92912.58112.350
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2008200720062005200420032002

Altres sectors 66,2%66,2%65,4%65,5%65,7%65,6%65,4%

Comerç i reparacions 24,6%24,6%25,2%25,6%25,6%25,6%25,6%

Hoteleria 6,7%6,7%6,7%6,4%6,2%6,3%6,4%

Indústries alimentació, begudes i tabac 1,4%1,4%1,4%1,4%1,5%1,5%1,6%

Sector agrari 1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%1,0%0,9%
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Figura 2.35. Evolució del nombre d’empreses per sectors al Vallès Oriental. 

FONT: Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 

A partir de l’any 2008 es van modificar els criteris de classificació de les activitats, de manera 
que a partir d’aquesta data no es disposa d’informació específica de la indústria de 
l’alimentació, begudes i tabac. 
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Distintius d’origen i qualitat alimentària a la comarca 

Actualment a la comarca existeixen sis distintius d’origen i qualitat alimentària, que són els 
següents: 

 

Distintiu Control i certificació Municipis del Vallès 
Oriental inclosos 

Producció 
integrada 
 

 

Consell Català de la Producció 
Integrada 

Tota la comarca 

Producció 
agroalimentària 
ecològica 
 

 

Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica 

Tota la comarca 

Denominacions 
d’origen de vins 
 

 

DO Alella 
Consell Regulador de la 
Denominació d'Origen Alella 

Sant Fost de Campsentelles, 
Santa Maria de Martorelles, 
Martorelles, Vallromanes, 
Montornès del Vallès, 
Vilanova del Vallès, la Roca 
del Vallès 

Denominacions 
d'origen protegides 
 

 

Mongeta del ganxet 
Consell regulador de 
la DOP Mongeta del 
Ganxet 
 

Tota la comarca 

Indicació 
Geogràfica 
Protegida 

 

Llonganissa de Vic 
Consell Regulador 
de la IGP 
Llonganissa de Vic 

Aiguafreda 

Marca de qualitat 
agroalimentària 
 

 

Comissió Catalana de la Marca de 
Qualitat Alimentària. 

Tota la comarca 

Figura 2.36. Distintius d’origen i qualitat alimentària de la comarca. 

FONT:  Elaboració pròpia a partir del web del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 
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La Figura 2.37, Figura 2.38, i Figura 2.39 mostren la distribució dels distintius amb implicació 
geogràfica. 

 

 

Figura 2.37. Àrees emparades per la producció de vi amb Denominació d’Origen. 2008. 

FONT: Atles de la nova ruralitat (Fundació del Món Rural 2009). 

 

La Denominació d’Origen Alella la conformen els municipis d’Alella, Argentona, Cabrils, el 
Masnou, la Roca del Valls, Martorelles, Montornès del Vallès, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, 
Premià de Mar, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Teià, Vallromanes, 
Vilanova del Vallès, Vilassar de Dalt. 

Compta amb un total de 96 viticultors inscrits, que produeixen una mitjana de 1.100 tones de 
raïm blanc i 325 tones de raïm negre. 
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Figura 2.38. Àrees emparades per una Denominació d’Origen Protegida no oleícola. 2008. 

FONT: Atles de la nova ruralitat (Fundació del Món Rural 2009). 

 

Prop de la meitat de la superfície de la DOP Mongeta del ganxet es troba al Vallès Oriental, de 
la que també en formen part les comarques del Vallès Occidental, una part del Maresme, i una 
part de la Selva. Al Vallès Oriental hi ha inscrita la Cooperativa Agrària Comarcal del Vallès 
SCCL. 
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Figura 2.39. Àrees emparades per Indicació Geogràfica Protegida. 2008. 

FONT: Atles de la nova ruralitat (Fundació del Món Rural 2009). 

 

Segons dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, a la comarca hi ha 52 
empreses inscrites a aquest consell regulador, distribuïdes tal i com es mostra a la Figura 2.40. 
Convé destacar que 3 municipis (les Franqueses del Vallès, Granollers i Mollet del Vallès) 
compten amb més de 4 inscrits (7, 6 i 10 respectivament).  
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Figura 2.40. Nombre d’inscrits al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. 

 

En relació a la Q de qualitat, es té constància de 3 empreses amb productes certificats sota 
aquesta marca : 

 Porc: Embutidos Salgot, Aiguafreda 

 Vedella: Ganados Novella, Lliçà d'Amunt i Ramaderia Payetas, SL, Sant Celoni 

 

No existeix cap segell local de qualitat alimentària relatiu al territori del Vallès Oriental, si bé, 
l’àmbit de Gallecs disposa d’una marca pròpia del mateix nom de Gallecs. 
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Artesania alimentària 

Es considera artesania alimentària l'activitat d'elaboració de productes 
alimentaris, que complint els requisits assenyalats per aquesta matèria, 
estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que 
garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona 
qualitat i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les 
petites produccions controlades per la intervenció personal de 
l'artesà/ana (Web del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural). 

Els aliments d’artesania alimentària poden portar un distintiu que es 
mostra a la Figura 2.43.  

En l’àmbit de l’artesania alimentària hi ha 3 categories diferents: 

 Carnet d’Artesà: s'atorga a tots aquells artesans/es que acreditin experiència i coneixements 
suficients en una de les activitats relacionades en el repertori d'oficis d'artesania alimentària. 
Per obtenir-lo, s'ha d'acreditar un mínim d'anys d'exercici de l'ofici, depenent de l'activitat, i 
haver realitzat un curs teòric i pràctic relacionat amb la matèria. 

 Diploma de mestre artesà: s'atorga a aquells artesans/es que reuneixen determinats mèrits 
de creativitat i coneixements. L'atorgament es fa a proposta de les entitats de representació i 
defensa dels artesans/es o bé del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 

 Empresa artesanal: pot ser-ho aquella que té unes característiques determinades i que duu 
a terme una activitat inclosa al repertori d'oficis d'artesania alimentària.  Aquestes 
característiques són: 

 Responsabilitat i direcció personal en el procés d'elaboració d'un artesà qualificat. 

 Procés d'elaboració que sigui predominantment manual. S'accepta un cert grau de 
mecanització. 

 Estructura de tipus familiar, sempre es pot admetre contractació de mà d'obra auxiliar. 

 Obligació ineludible de complir la Reglamentació tècnica - sanitària corresponent. 

El repertori d’oficis d’artesania alimentària és el següent: 

 Vinculats al lloc de treball 

 Melmelades i conserves de fruites: elaboradors de melmelades i conserves de fruita  

 Formatges i matons: formatgers  

 

 Vinculats al lloc de venda: 

 Cansaladeria i xarcuteria: cansaladers - xarcuters  

 Pastisseria: pastissers  

 Forn de pa: forners  

 Torrefactor de cafè: torrefactors de cafè  

 Xurrer: xurrers 

Figura 2.41. Distintiu 
d’artesania alimentària 
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Comercialització de producte agroalimentari 

Segons l’informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 
2007, a l’any 2007 a Catalunya hi havia un total de 51.812 establiments de productes 
alimentaris, dels quals més de la meitat corresponien a establiments tradicionals i un 1% 
hipermercats.  

Des de l’any 2001 el nombre d’hipermercats s’ha vist incrementat, mentre que el d’autoserveis i 
supermercats i, sobretot, el de botigues tradicionals ha disminuït (Figura 2.42. 
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Autoserveis i supermercats  25.368 25.292 24.953 24.364 24.127 24.389 24.679
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Figura 2.42. Establiments de productes alimentaris a Catalunya. 

FONT: Informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2007 (DAR 2009). 

 

Els autoserveis i supermercats gaudeixen de la major part de la quota de mercat de productes 
alimentaris de Catalunya, amb més del 46%. Les botigues tradicionals, tot i que en nombre 
representen més de la meitat dels establiments de productes, la seva quota de mercat se situa 
en el 28%. Pel que fa als hipermercats, tenen una quota de mercat del 17% tot i representar 
només l’1 % del nombre d’establiments (Figura 2.43).  
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Hipermercats  387 16,9 27.476

Autoserveis i supermercats  24.679 45,6 1.163

Botigues tradicionals  26.746 28,0 659,1

DADES D'ESTABLIMENTS A CATALUNYA

 

Figura 2.43. Dades d’establiments de productes alimentaris a Catalunya. 

FONT: Informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2007 (DAR 2009). 

 

Més enllà d’aquestes 3 tipologies d’establiment, a la comarca coexisteixen diversos formats de 
comercialització del producte agroalimentari, que es podrien llistar en: 

 Agrobotiga 

 Botiga de barri 

 Botiga especialitzada 

 Grans superfícies 

 Grups de consumidors organitzats 

 Mercat municipal 

 Mercat setmanal 

 Supermercat 

 Venda directa en o des de la pròpia explotació 

 Venda esporàdica (fires, mercats, etc.) 

 

No es disposa de dades sobre quotes de mercat de cada un d’aquests formats a la comarca, si 
bé es pot afirmar que la major part de producte fresc agroalimentari es comercialitza a través 
de grans superfícies o de botigues que adquireixen els productes a partir de plataformes de 
distribució o majoristes. En bona part d’aquests casos, el producte local no es diferencia de la 
resta d’orígens.  

Pel que fa a producte transformat, el producte local gaudeix d’una certa presència, no només 
en botigues especialitzades sinó també en determinades botigues de barri, supermercats, i 
grans superfícies, si bé aquesta presència és incipient. 

 



70                    Diagnosi de la cadena agroalimentària al Vallès Oriental en el marc del projecte Rururbal. Objectius i actuacions per 
a la governança 

Convé destacar també el paper potencial dels mercats municipals i setmanals en el circuit curt i 
el producte alimentari local, i l’aparent increment dels darrers anys, tot i que encara limitat, 
d’altres formats de comercialització, com fires i mercats amb producte artesà, venda en la 
pròpia explotació, o grups de consumidors organitzats. 

La Figura 2.44 mostra una aproximació al volum de comercialització respecte el conjunt de 
producte agroalimentari. 

 

    Format de comercialització Aproximació al 
volum de 

comercialització 
respecte el conjunt 

de producte 
agroalimentari 

    

Agrobotiga 1     
Botiga de barri 3      
Botiga especialitzada 2      
Grans superfícies 5      
Grups de consumidors organitzats 1     
Mercats municipals 3   1  Molt baix 
Mercat setmanal 1  2   
Supermercat 5   3   
Venda directa  1  4   
Venda esporàdica (fires, mercats, 
etc.) 1  5  Molt alt 

Figura 2.44. Aproximació al volum de comercialització respecte el conjunt de producte agroalimentari. 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

Segons informació facilitada per la Diputació de Barcelona, 29 dels 43 municipis de la comarca 
disposen, com a mínim, d’un mercat setmanal. En nombre total de mercats és de 35, amb un 
total de 2248 parades de les quals el 22% són d’alimentació. En tots aquests mercats s’ofereix 
producte local, mentre que només en 4 s’ofereixen productes amb distintiu de qualitat 
alimentària i en 8 productes artesans (vegeu la Taula 2.2)  
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Taula 2.2. Mercats setmanals de la comarca i principals característiques en relació a la cadena 
agroalimentària 

Municipi Nom MVNS Nº total 
parades 

% 
alimentació 

Producte 
local 

Producte amb 
distintiu de qualitat 

alimentària 
(ecològic, DO o IGP) 

Producte 
artesà 

Aiguafreda M.N.S. d'Aiguafreda 14 43% x   

Bigues i Riells M.N.S. de Bigues i Riells 20 20% x   

Caldes de Montbui M.N.S. de Caldes de Montbui 79 29% x x  

Canovelles M.N.S. de Canovelles 495 18% x  x 

Cardedeu M.N.S. de Cardedeu 92 13% x   

Castellterçol M.N.S. de Castellterçol 10 50% x   

Figaró-Montmany M.N.S. de Figaró-Montmany 2 100% x   

Granollers M.N.S. de Can Bassa 42 29% x   

Granollers M.N.S. dels dijous 424 14% x   

La Garriga M.N.S. de La Garriga 67 30% x x  

La Llagosta M.N.S. de La Llagosta 193 22% x   

La Roca del Vallès M.N.S. de La Roca 24 46% x   

La Roca del Vallès M.N.S. de La Torreta 6 50% x   

La Roca del Vallès M.N.S. de Santa Agnès 4 75% x  x 

L'Ametlla del 
Vallès 

M.N.S. de L'Ametlla del Vallès 10 50% x   

Les Franqueses 
del Vallès 

M.N.S. de Bellavista 90 40% x x  

Les Franqueses 
del Vallès 

M.N.S. de Corro d'Avall 16 63% x   

Lliçà d'Amunt M.N.S. de Lliçà d'Amunt 106 25% x  x 

Lliçà de Vall M.N.S. de Lliçà de Vall 17 41% x   

Llinars del Vallès M.N.S. de Llinars del Vallès 76 24% x   

Martorelles M.N.S. de Martorelles 38 42% x x  

Mollet del Vallès M.N.S. de Mollet del Vallès 370 5% x   

Montmeló M.N.S. de Montmeló 62 40% x  x 

Montornès del 
Vallès 

M.N.S. de Montornès Centre 62 24% x   

Montornès del 
Vallès 

M.N.S. de Montornès Nord 22 36% x   

Parets del Vallès M.N.S. Casc Antic 61 48% x   

Parets del Vallès M.N.S. de l’Eixample  72 33% x   

Sant Antoni de 
Vilamajor 

M.N.S. de Sant Antoni de 
Vilamajor 

82 20% x  x 

Sant Celoni M.N.S. de Sant Celoni 183 26% x   

Sant Feliu de 
Codines 

M.N.S. de Sant Feliu de 
Codines 

18 22% x   

Sant Pere de 
Vilamajor 

M.N.S. de Sant Pere de 
Vilamajor 

8 50% x  x 

Santa Maria de 
Palautordera 

M.N.S. de Santa Maria de 
Palautordera 

48 23% x   

Vallgorguina M.N.S. de Vallgorguina 5 60% x  x 

Vallromanes M.N.S. de Vallromanes 2 100% x   

Vilanova del 
Vallès 

M.N.S. de Vilanova del Vallès 28 21% x  x 

TOTAL  2848 22%    
FONT: Informació facilitada per Diputació de Barcelona. 
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Pel que fa als mercats municipals, segons el web del Departament d’innovació, universitats i 
empresa i el Dossier comarcal del Vallès Oriental (Departament d’innovació, universitats i 
empresa 2008), a la comarca n’hi ha 5, amb les característiques que es mostren a la Taula 2.3. 

 

Taula 2.3. Mercats municipals de la comarca 

Nom del mercat 
Mercat 

municipal 
Mercat de 

Sant Carles
Mercat 

municipal 
Mercat 

municipal 

Mercat 
municipal de 

Sant Martí 

Municipi Cardedeu Granollers la Llagosta 
Mollet del 

Vallès Sant Celoni 

Any d'inauguració 1982 1970 1979 1996 1988 

Superfície (m2) 1.252 2.039 2.306 10.234 1.902 

Nombre d'establiments 24 62 33 86 24 

Superfície d'oferta comercial 
(m2) 368 456 485 1.904 438 

Actuacions de promoció que es porten a terme globalment anualment 

Promocions de productes de 
temporada      

     

Jornades gastronòmiques         x  

Elaboració de receptaris de 
cuina      

   x  

Exposicions de temes 
relacionats amb el mercat      

   x  

Sorteig de regals promocionals    x  x x x 

Campanyes vinculades a dates 
assenyalades (Carnestoltes, 
Nadal, Castanyada...etc.)      

x  x x x 

Elaboració de bosses 
comercials publicitàries      

x     

Falques de ràdio         x  

Anuncis en premsa escrita        x x  

FONT: Web del Departament d’innovació, universitats i empresa i Dossier Comarcal del Vallès Oriental 

(Departament d’innovació, universitats i empresa 2008). 

 

Segons el mateix dossier comarcal, al Vallès oriental es celebren 21 fires i mercats durant l’any 
(Taula 2.4). Cal tenir present, però, que a la comarca se celebren altres esdeveniments 
puntuals amb presència de punts de venda de producte agroalimentari, com el mercat 
d’artesans o acostem el camp, dos mercats que se celebren quinzenalment a Granollers amb 
venda directa i/o de producte local. 
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Taula 2.4. Fires i mercats al Vallès Oriental 2008. 

Fira Municipi Oferta que s’hi exposa Període Entitat organitzadora 

Bodamarket Granollers Productes i serveis per a casaments Febrer Granollers Mercat 

Mercat d’Artesans Caldes de 
Montbui 

Ceràmica, fusta, terrissa i alimentació 
artesana, demostració d’oficis antics 

Març Caldes de Montbui 

Fira de Brocanters i 
Col·leccionisme 

Castellterçol Objectes de brocanteria i 
col·leccionisme 

Març Ajuntament de 
Castellterçol 

Fira de l’Ascensió Granollers Multisectorial Maig Ajuntament de Granollers 

Fira – Mercat de Sant 
Ponç de Cànoves i 
Samalús 

Cànoves i 
Samalús 

Mel autòctona i derivats, fruites 
confitades, formatges, herbes i terrissa 

Maig Associació Cívica i 
Cultural de Cànoves i 
Samalús 

Fira de Sant Isidre Cardedeu Bestiar, artesania, gastronomia, etc. Maig Associació Fira de Sant 
Isidre 

Mercat Medieval Sant Feliu de 
Codines 

Mostra d’oficis tradicionals, artesania Maig Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

Mercat del Vehicle 
d’Ocasió 

Mollet del Vallès Vehicles d’ocasió Maig-juny Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

Fira del Comerç de 
Montmeló 

Montmeló Productes i serveis del comerç local Maig-juny Ajuntament de Montmeló 

Fira d’Artesania Castellterçol Artesania, demostració pràctica de 
tallers 

Agost Ajuntament de 
Castellterçol 

Fira Ramadera i 
d’Activitats 
Agroalimentàries 

Castellterçol Exposició de cavalls i bestiar, 
demostracions d’oficis antics 

Setembre Ajuntament de 
Castellterçol 

Fira d’Artesans de Mollet Mollet del Vallès Artesania Setembre Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

Agromercat. Productes 
d’aquestes terres 

Mollet del Vallès Productes agroalimentaris artesanals Octubre Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

Firamollet. Fira del 
Comerç, la Indústria i els 
Serveis 

Mollet del Vallès Comerç, indústria i serveis Octubre Ajuntament de Mollet del 
Vallès 

Fira-Mercat La Llagosta La Llagosta Multisectorial Octubre Associació de 
Comerciants i Serveis de 
la Llagosta 

Fira del Bolet i les Herbes 
Remeieres 

Castellterçol Bolets, herbes remeieres, tallers 
relacionats amb la natura, productes 
naturals i artesans 

Octubre Ajuntament de 
Castellterçol 

Fira del Bosc i la Terra Vallgorguina Artesania, gastronomia tradicional 
catalana i demostracions d’oficis del 
bosc 

Novembre Associació d’Intercanvis 
Culturals 

Mercat d’Artesans. Fira de 
Nadal 

Caldes de 
Montbui 

Ceràmica, fusta, terrissa i alimentació 
artesana, demostració d’oficis antics i 
objectes nadalencs 

Desembre Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

Fira d’Hivern, Mostra de 
Comerç i Artesania 

Castellterçol Comerç, artesania, mostra 
gastronòmica i automoció 

Desembre Ajuntament de 
Castellterçol 

Fira de Nadal i del Torró 
Artesà de Cardedeu 

Cardedeu Torró artesà de Cardedeu , figures de 
pessebre, artesania i bestiar 

Desembre Associació Veïns del 
Centre de la Vila de 
Cardedeu 

Fira Mercat de Nadal Les Franqueses 
del Vallès 

Animals de granja Desembre Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès 

FONT: Vallès Oriental. Dossiers Comarcals (Departament d’innovació, universitats i empresa 2008). 

 

A la comarca s’han identificat 20 punts de venda específics de producte local i d’agrobotigues 
(enteses com a punts de venda directa o d’organitzacions agràries), tot i que cal considerar 
aquesta xifra com a únicament il·lustrativa i, en cap cas, exhaustiva. 

La Figura 2.45 mostra la localització dels punts de venda específics de producte local i les 
agrobotigues, així com els municipis amb mercat setmanal i municipal. 



74                    Diagnosi de la cadena agroalimentària al Vallès Oriental en el marc del projecte Rururbal. Objectius i actuacions per 
a la governança 

 

Montseny

Aiguafreda

Castellcir

Tagamanent
Fogars de
Montclús

Castellterçol

Gualba

Sant Quirze Safaja

Sant Pere
de Vilamajor

Granera

Cànoves
i Samalús

CampinsFigaró-Montmany
Sant Esteve de
Palautordera

Sant Celoni

Sant
Feliu de
Codines La 

GarrigaBigues  i  Riells

Santa
Maria de

Palautordera

l'Ametlla del Vallès

Caldes de
Montbui

Les Franqueses
del Vallès

Sant Antoni 
de Vilamajor

Llinars del Vallès

Cardedeu
Vallgorguina

Vilalba
Sasserra

Canovelles

Lliçà d'Amunt

La Roca del VallèsGranollersLliçà
de Vall

Parets del Vallès

Vilanova
del Vallès

Mollet del Vallès
Montmeló

Montornès del Vallès

Vallromanes
Martorelles

Santa
Maria de

Martorelles
Sant Fost de

Campsentelles

La Llagosta

Santa
Eulàlia de
Ronçana

0 2 4 6 Km°
Base topogràfica 1:250.000 de l'ICC

Municipis amb mercats setmanals

Municipis amb mercats municipals

Agrobotigues i punts de venda de prod. local

Agrobotiga (organitzacions agràries)

Agrobotiga (venda directa)

Altres punts de Venda

Vallès Oriental

Límits municipals del Vallès Oriental

 

Figura 2.45. Punts de venda específics de producte local, agrobotigues, i municipis amb mercat setmanal 
i municipal. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 

 

A la Figura 2.46, i a manca d’informació sobre la quota de mercat de les diferents formats de 
comercialització, es planteja una aproximació al potencial d’incidència sobre el circuit curt i el 
producte alimentari local per cada un d’ells. 
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Aproximació al potencial d’incidència 
sobre el circuit curt i el producte 

alimentari local     

Format de comercialització 

Circuit curt Comercialització 
de producte local     

Agrobotiga 5 5     
Botiga de barri 3 3     
Botiga especialitzada 3 5     
Grans superfícies 1 2     
Grups de consumidors organitzats 5 5     
Mercats municipals 3 4  1  Molt baixa 
Mercat setmanal 4 4  2   
Supermercat 1 2  3   
Venda directa 5 5  4   
Venda esporàdica (fires, mercats, etc.) 5 5  5  Molt alta 

Figura 2.46. Aproximació al potencial d’incidència sobre el circuit curt i el producte alimentari local dels 
principals formats de comercialització identificats. 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

En aquest sentit, cal destacar les següents conclusions de l’Enquesta sobre la percepció del 
món rural. Edició 2009 (Fundació del Món rural 2009): 

 Gairebé el 80% dels entrevistats considera que és important que Catalunya produeixi els 
aliments que consumeix, al mateix temps que creuen que ha de produir-los de qualitat i a 
un preu assequible. 

 El 50% creu que el preu dels aliments ha pujat més del que la societat pot assumir; però 
és un percentatge molt menor al de l’enquesta del 2008, on aquest percentatge era del 
95%. 

 El 95,5% considera que la venda directa de productes agroalimentaris és una activitat 
que cal potenciar i que beneficia tant a productors com a consumidors. 

 El 86,4% té molta o força confiança vers els productes artesans. 

 El 63,4% considera que el fet que un producte sigui català és un punt a favor a l’hora de 
comprar-lo (percentatge una mica superior al de l’enquesta de 2008). 

 

Convé destacar també la proliferació en els darrers anys de grups de consumidors organitzats 
que efectuen comandes centralitzades de producte alimentari directament a productor amb 
criteris de proximitat, comportament ambiental i qualitat. El funcionament d’aquests grups sovint 
implica acords amb els productors, en alguns casos amb compromís de consum regular de 
productes, i en d’altres sense aquest compromís. 

La Taula 2.5 mostra una relació dels grups de consumidors identificats a la comarca del Vallès 
Oriental, elaborada a partir de diverses consultes i de la pàgina web de la Repera 
(http://repera.wordpress.com/), una organització d’àmbit català pensada per a millorar la 
comunicació i la relació entre consumidores i productors en l’àmbit de l’agroecologia.  

http://repera.wordpress.com/�
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Taula 2.5. Grups de consumidors de la comarca 

Àmbit Nom 

Vallgorguina/Sant Celoni/Campins Vallgorgànics 

La Costa del Montseny EcoXarxa Montseny (central de 
compres) 

Cardedeu De debò 

Llinars del Vallès / Sant Antoni 
de Vilamajor 

Associació Ecoteca del Baix 
Montseny 

Parets del Vallès El Garatge 

Bigues i Riells El Porxo 

Santa Maria de Palautordera La Cortera 
FONT: elaboració pròpia i pàgina web de la Repera 

El paper de la dona en el sector agroalimentari de la comarca 

La taxa d’activitat femenina (percentatge de dones ocupades, aturades i que cerquen feina) 
està molt relacionada amb la distribució del sector serveis, i també amb la tradició industrial i 
els comportaments sociològics associats al teixit socioeconòmic. 

En aquest context, el Vallès Oriental presenta patrons d’activitat femenina similars als del 
conjunt de la Regió Metropolitana de Barcelona. La Figura 2.47 mostra el percentatge de dones 
en actiu i el nombre d’ocupades per sectors d’activitat. 

 

 

Figura 2.47. Percentatge de dones en actiu i nombre d’ocupades i sectors d’activitat. 2001. 

FONT: Atles de la nova ruralitat (Fundació del Món Rural 2009). 
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El percentatge de dones titulars d’explotacions agràries al Vallès Oriental se situa entorn el 15 i 
el 20%, xifra molt baixa però superior a la de la major part de comarques de Catalunya. En 
canvi, pel que fa a establiments de turisme rural, aquest percentatge supera al 45% (Figura 
2.48). 

 

 

Figura 2.48. Percentatge de dones titulars d’explotacions agràries i d’establiments de turisme rural. 

FONT: Projecte rudona. Dones i cotitularitat a les explotacions agràries catalanes. Informe de resultats (2008). 

 

Convé remarcar el paper fonamental que tradicionalment ha tingut la dona en relació a la 
cadena alimentària. Aquest paper ha estat rellevant no només a nivell domèstic, en tot allò 
relacionat en la tria i administració dels aliments, sinó també a nivell d’explotacions agràries 
tradicionals, on la dona sovint participava de manera determinant en la comercialització dels 
productes.  

Actualment els patrons de consum a les llars i de gestió de les explotacions agràries, son 
complexos i heterogenis, i el rol de la dona en aquests àmbits es troba notablement 
desdibuixat. Probablement aquest aspecte requeriria una anàlisi en profunditat que, en 
qualsevol cas, no és objecte d’aquest treball.  
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2.3 Agents implicats en el circuit curt i el producte alimentari local 

2.3.1 Identificació d’agents implicats en el circuit curt i el producte alimentari 
local 

Sector productiu 

A nivell de productors es poden diferenciar les següents categories segons orientació 
productiva i naturalesa: 

Agricultors 

A la comarca hi ha entorn a 1250 agricultors segons el cens agrari de 1999. Cal destacar, però, 
que la gran majoria de la producció agrícola està orientada cap el consum animal (cereals per 
pinso i farratges), de manera que l’horta, la fruita, la farina per pa, o altres productes per al 
consum humà tenen un pes relatiu molt baix. Les explotacions agràries de producció de qualitat 
i adreçada al mercat local són escasses i heterogènies, tot i que s’han incrementat en els 
darrers anys. 

Ramaders 

Segons el cens agrari de 1999, en aquell any hi havia gairebé 700 granges a la comarca, amb 
un global de més de 55.000 Unitats Ramaderes, principalment de boví i porcí. Així doncs, la 
ramaderia és actualment el principal sustentador del sector agrari de la comarca, no només pel 
volum de producció de carn i derivats, sinó també per la gran quantitat de superfície agrícola 
associada a aquestes explotacions. Actualment hi ha diverses explotacions ramaderes els 
productes de les quals van directament o indirecta al mercat local, tot i que el seu pes relatiu és 
molt baix respecte el total.  

Pastors 

Malgrat que en els darrers anys l’ofici de pastor ha patit una progressiva marginalització, 
darrerament han aparegut diverses iniciatives que poden contribuir a canviar aquesta dinàmica 
mitjançant el reconeixement de noves funcionalitats dels ramats més enllà de l’estricte 
producció d’aliments, com la prevenció d’incendis o la gestió forestal. 

Transformadors 

Deixant de banda la indústria alimentària, que com ja s’ha indicat en l’apartat 2.2.4 té un pes 
específic important, a la comarca hi ha un notable teixit d’empreses artesanes transformadores 
de productes alimentaris. 

Associacions 

Com ja s’ha dit, el pes específic dels productes alimentaris destinats al circuit curt alimentari 
respecte el total d’aliments produïts a la comarca és encara reduït, i els productors i 
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transformadors d’aquest tipus d’aliments són escassos i heterogenis. Malgrat això, i més enllà 
dels gremis i associacions d’abast supracomarcal, al Vallès Oriental existeixen diverses 
associacions de productors i transformadors, moltes d’elles creades en els darrers anys. Cal 
destacar, però, que la majoria d’aquestes associacions ho són de producte elaborat, de manera 
que existeix un buit important en relació a l’associacionisme de productors d’aliment fresc 
susceptible d’entrar a la cadena curta alimentària. Cal destacar també l’existència de diverses 
associacions de propietaris. 

Sindicats agraris i altres formes de representació del sector productiu 

A la comarca hi ha 2 sindicats agraris amb oficina pròpia: Unió de Pagesos i ASAJA. A banda 
d’aquests, JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) i l’Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre compten amb representants a la comarca. 

Cal destacar també, que altres formes de representació, com les associacions esmentades a 
l’apartat anterior, juguen o poden jugar també un paper important en la defensa dels interessos 
del sector productiu .  

Cooperatives agràries 

En aquest punt convé destacar, per la seva envergadura i incidència territorial, la Cooperativa 
Agrària Comarcal del Vallès sccl, situada a les Franqueses del Vallès. Aquesta organització, 
que compta amb més de 500 socis, ofereix un ampli ventall de serveis als productors, i compta 
amb dues agrobotigues (una a les Franqueses del Vallès i l’altra a Vilanova del Vallès) que 
ofereixen productes procedents d’altres cooperatives agràries de Catalunya i alguns productes 
locals. Aquesta cooperativa comercialitza diferents productes locals amb marca pròpia 
(mongeta del ganxet, mongeta del ganxet ecològica, farina de blat Montcada, cigrons, i 
d’altres). Actualment s’està duent a terme una ampliació de l’agrobotiga de les Franqueses del 
Vallès que implicarà un increment notable de l’espai destinat a productes alimentaris.  

A la comarca existeixen altres cooperatives agràries (Caldes de Montbui, Sant Celoni, Parets 
del Vallès, Lliçà d’Amunt) que funcionen bàsicament com a petits centres de subministrament i 
que ofereixen serveis puntuals als seus socis. 

Consumidors i societat civil 

D’uns anys ençà s’ha produït un increment progressiu de la valoració de producte local i de 
qualitat per part dels consumidors. Certament, hi ha una demanda dispersa però creixent 
d’aquest tipus de productes que, probablement encara no ha tocat sostre. En aquest sentit, a la 
comarca hi ha diverses associacions de consumidors que efectuen comandes centralitzades de 
producte alimentari directament a productor amb criteris de proximitat, comportament ambiental 
i qualitat.  

Cal destacar també, que des de la societat civil s’han impulsat diverses iniciatives per a protegir 
l’espai agrari i promoure, directament o indirecta, el consum de producte local. 



80                    Diagnosi de la cadena agroalimentària al Vallès Oriental en el marc del projecte Rururbal. Objectius i actuacions per 
a la governança 

Distribuïdors i comercialitzadors 

Tot i la demanda creixent de producte alimentari local i de qualitat esmentada a l’apartat 
anterior, els circuits estables de distribució i comercialització a la comarca d’aquest tipus de 
producte són francament escassos i difícilment arriben al gran públic. A continuació es 
destaquen els més rellevants identificats: 

 Explotacions (bàsicament hortícoles, ramaderes, i/o transformadors) que distribueixen 
directament el seu producte a través de punts de venda propis o portant el producte fins al 
consumidor 

 Botigues de fruites i verdures que ofereixen, entre d’altres, productes locals 

 Determinats transformadors de producte alimentari local que tenen suficient envergadura per 
a situar els seus productes en alguns botigues d’alimentació 

 Xarxes de consumidors organitzades, que realitzen comandes a productors locals 

Administracions 

De les 5 administracions indicades a l’apartat 1.6 (Figura 1.7), totes tenen incidència directa, 
d’una manera o altra, en la promoció del circuit curt alimentari.  

Certament, a la pròpia transversalitat del sector agroalimentari, que incideix i rep la incidència 
de polítiques molt diverses (econòmiques, territorials, ambientals, de salut, o altres), cal afegir-
hi el solapament de diferents nivells d’administració que poden actuar des de escales diferents 
sobre cada una d’elles. 

La Taula 2.6 fa una aproximació a la incidència de les diferents administracions sobre els 
principals aspectes o polítiques relacionades amb el circuit curt alimentari. 

 

Taula 2.6. Aproximació a la incidència de les administracions sobre aspectes o polítiques relacionades 
amb el circuit curt alimentari 

  Econòmics 
(producció) 

Econòmics 
(consum) 

Territorials Ambientals Salut 

Institucions i òrgans de la Unió Europea X X X X X 

Administració general de l’Estat X X X X X 

Departament 
d'Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural 

X X X X X 

Departament de medi 
ambient i habitatge 

X  X X  

Departament de Política 
Territorial i Obres 
Públiques 

  X X  

Departament de Salut  X   X 

Departament d’educació  X    

Generalitat de 
Catalunya 
 

Departament 
d’Innovació, Universitats 
i Empresa 

X X    

Diputació de 
Barcelona 

Diferents oficines i 
serveis 

X X X X  

Consell Comarcal Servei de promoció X X  X  
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  Econòmics 
(producció) 

Econòmics 
(consum) 

Territorials Ambientals Salut 

del Vallès Oriental econòmica 

Ajuntaments 
 

Diferents regidories 
segons el municipi 

X X X X X 

FONT: Elaboració pròpia 

 

Cal esmentar que, a banda dels agents identificats als apartats anteriors, en diversos municipis 
existeixen consells sectorials (de pagesia, de medi ambient, de participació, o d’altres) que 
sovint engloben diversos dels agents implicats en el circuit curt i el producte alimentari local.  

Per altra banda, en els darrers anys han aflorat diverses tipologies d’organització per part de la 
societat civil o del mateix teixit productiu, com plataformes, associacions, o altres formats 
d’organització. 

 

2.3.2 Principals iniciatives de promoció del circuit curt alimentari i el consum 
de productes locals 

Sense vocació d’exhaustivitat, a continuació s’anomenen les principals iniciatives impulsades 
en l’àmbit de la comarca de promoció del circuit curt alimentari i la producció local identificades: 

Principals iniciatives impulsades o amb participació rellevant del sector productiu  

Agrobotiga de la Cooperativa Agrària Comarcal del Vallès sccl 

Ampliació de l’agrobotiga de la Cooperativa Agrària Comarcal del Vallès sccl a les Franqueses 
del Vallès (vegeu apartat 2.3.1) amb espai remarcable de productes alimentaris locals o de 
circuit curt. 

Projecte km 0 

Iniciativa per a la identificació i comercialització de productes locals impulsada pel sindicat 
agrari ASAJA. El projecte consisteix en la identificació als punts de venda dels productes locals 
mitjançant un etiquetatge específic de km 0. 

La proposta pretén posar de relleu els avantatges del consum de productes locals, com la 
qualitat, l’equilibri territorial, i la disminució de les emissions a l’atmosfera derivades del 
transport. 

Associació de productors artesans per la qualitat del Vallès Oriental 

L’any 2003 es va constituir aquesta associació fruit del projecte Interreg III De Itinere, impulsat 
pel Consell Comarcal. L’associació inclou 14 empreses d’artesania alimentària de la comarca. 

Associació Aladula 

Recentment, s’ha constituït l’associació Aladula, una organització sense ànim de lucre que 
ofereix acompanyament als pastors per a teixir els vincles econòmics necessaris entre els 
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pastors, els propietaris forestals i les administracions responsables de la gestió forestal. 
L’associació ha impulsat el projecte Territori de Pastors que té per objectiu valoritzar l’ofici de 
pastor, creant estratègies de valor afegit per complementar les fonts d’ingressos tradicionals del 
pastor, dignificant i innovant l’ofici i buscant la renovació del valor social del ramat. El projecte 
pretén promoure la silvopastura i un nou mètode de maneig del ramat al bosc com a estratègia 
innovadora de gestió forestal. A més, preveu la venda directa de carn de cabrit i crestó (mascle 
adult castrat). 

Màquines expenedores de llet 

A la comarca hi ha diverses màquines expenedores de llet fresca i pasteuritzada directa de la 
granja al consumidor. Actualment s’han identificat dues empreses que ofereixen aquest servei 
a la comarca; una d’Osona, que disposa de màquines en via pública a Granollers, Mollet del 
Vallès i Lliçà d’Amunt, i una de Cardedeu que preveu subministrar la llet a través de màquines 
dispensadores ubicades en comerços.  

 

Principals iniciatives impulsades per consumidors o la societat civil 

El projecte horts Vitals (Cardedeu) 

Curs d’horta ecològica de 6 mesos de durada impartit per un productor i altres experts. El curs 
l’ha organitzat una associació de Cardedeu amb l’ajut d’una subvenció de la Diputació de 
Barcelona. És un bon exemple de col·laboració entre consumidors, productors i administració. 

Empreses de càtering i menjadors escolars 

A la comarca es té constància de dues empreses que treballen en restauració i càtering que 
utilitzen explícitament productes locals. Es tracta d’Impuls Vallès i la Fundació Futur. 

Per altra banda, en diversos centres educatius de la comarca s’han impulsat iniciatives de 
consum de producte local i/o ecològic en els menjadors escolars, si bé no es té constància que 
actualment aquesta pràctica s’estigui duent a terme.  

Slow food 

Slow Food és una associació internacional sense ànim de lucre que va néixer a l’any 1986 com 
a resposta a la cultura del menjar ràpid. Entre altres aspectes, pretén defensar i promoure la 
cuina local, les produccions locals i tradicionals, i l’agricultura poc intensiva. 

La xarxa Slow food està formada per seus locals anomenades Convivium, de les quals n’hi ha 
una al Vallès Oriental. 

Jornades gastronòmiques de la mongeta del ganxet 

D’uns anys ençà el gremi comarcal d’hoteleria i turisme del Vallès Oriental organitza unes 
jornades gastronòmiques de la mongeta del ganxet amb l’objectiu de potenciar-ne el consum. 
En el marc d’aquestes jornades, diversos restaurants de la comarca ofereixen durant un més 
plats elaborats amb aquest producte local que gaudeix de Denominació d’Origen Protegida. 



Relació camp i ciutat: anàlisi de la cadena alimentària local i factors de governança                                                                        83 

 

Principals iniciatives impulsades per administracions 

En els darrers anys hi ha hagut nombroses iniciatives impulsades per diferents administracions 
(ajuntaments, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Diputació de Barcelona, i diferents 
departaments de la Generalitat de Catalunya) amb l’objectiu de dinamitzar el sector agrari i el 
producte alimentari local. En alguns casos han estat iniciatives centrades en un sòl municipi, en 
d’altres, iniciatives d’abast comarcal, i en d’altres, d’abast provincial o nacional. 

Guia de productors que venen directament els seus productes als consumidors finals 

Des del Programa de Comercialització Agroalimentària de la Direcció General de Comerç 
s’està impulsant la creació d’una guia dels productors agroalimentaris catalans que, de manera 
individual o agrupada, venen directament els seus productes als consumidors finals, sigui en la 
mateixa explotació, en mercats i fires, per internet, etc.  

Agromercats 

Fruit del projecte Interreg III De Itinere, a l’any 2006 neix una xarxa d’agromercats periòdics 
impulsada per la Diputació de Barcelona i els consells comarcals de 5 comarques. Els 
agromercats es desenvolupen 1 ò 2 cops l’any en 5 municipis, 3 d’ells al Vallès Oriental (Mollet 
del Vallès, Granollers i Sant Celoni). 

Projecte Ronçana Camp i qualitat 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha elaborat el projecte Ronçana, camp i qualitat, 
com a pla d’acció per un desenvolupament local agroecològic del municipi. Aquest projecte 
inclou diverses actuacions emmarcades en 8 objectius diferenciats:n 

 Integrar els àmbits rurals a la dinàmica econòmica del territori a través d’una bona gestió 
dels espais agrícoles i forestals 

 Ajudar a fer viables les petites empreses vinculades a la producció agrària i ramadera de 
qualitat 

 Acostar els productors als consumidors mitjançant estratègies innovadores en la 
comercialització dels productes 

 Afavorir la participació i el consens en la presa de decisions respecte a tot allò que afecti a 
l’àmbit rural 

 Incrementar el coneixement del municipi i del patrimoni agroecològic per part del conjunt de 
la població, especialment dels joves, tot implicant-los en la generació i sistematització del 
coneixement relatiu al món rural 

 Atendre estratègies d’estalvi d’aigua i una gestió sostenible del territori, així com la producció 
agrícola ecològica, 

 Incorporar estratègies innovadores en el disseny dels canals de definició i comercialització 
de productes agrícoles, tot atenent el suport de tecnologies digitals 

 Generar nous jaciments d’ocupació 
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L’espai d’interès natural de Gallecs 

L’espai rural de Gallecs, incorporat recentment al Pla d’Espais d’Interès Natural, és un paratge 
de 738 ha, el 80% de les quals estan constituïdes per conreus. L’espai, gestionat pel Consorci 
del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, del que en formen part el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i els ajuntaments dels 6 municipis que 
constitueixen l’àmbit. 

En el marc del Pla de Gestió Agrícola sostenible (2001-2006), i el Pla de reconversió a 
l’agricultura ecològica de l’espai rural de Gallecs (2007) a Gallecs s’està portant a terme una 
transició cap agricultura ecològica, la recuperació de les varietats tradicionals, i el foment de 
l’associacionisme agrari. Alguns dels resultats d’aquest Pla són l’increment de superfície 
destinada a producció ecològica, la creació d’una marca pròpia Gallecs, la creació de dues 
associacions de productors (l’Associació de Pagesos de Gallecs i l’associació agroecològica de 
Gallecs), i la posada en funcionament d’una Agrobotiga. 

 

2.3.3 Formes de cooperació i concertació entre agents 

Malgrat que, com s’ha indicat a l’apartat anterior, a la comarca existeix un gruix notable 
d’iniciatives en l’àmbit del circuit curt alimentari i el consum de productes locals, en termes 
generals s’observa un baix nivell de cooperació entre agents. Aquesta manca de cooperació no 
es produeix només entre agents de diferents tipologies (productors, distribuïdors, 
administracions i consumidors), sinó també entre els diferents agents dins d’una mateixa 
tipologia. Probablement aquest sigui un dels principals esculls que impedeix avançar de 
manera decisiva en aquest front. 

La Figura 2.49 mostra un esquema teòric dels diferents agents implicats en la cadena 
alimentària, les relacions entre ells, les seves principals funcions, i el conjunt d’aspectes 
associats al circuit curt i el producte alimentari local. 
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Figura 2.49. Agents implicats en el circuit curt i el producte alimentari local 

FONT: Elaboració pròpia 

Aspectes associats al circuit curt i 
el producte alimentari local  

Agents  

Funcions  

CONSUMIDORS I SOCIETAT 
CIVIL 
 Particulars 
 Associacions de consumidors 
 Restaurants 
 Agroturisme i turisme Rural 
 Hotels 
 Centres de salut 
 Escoles i instituts  

PRODUCTORS 
 Agricultors 
 Ramaders 
 Pastors 
 Transformadors   
 Associacions 
 Sindicats agraris i altres formes 

de representació 
 Cooperatives agràries 

DISTRIBUIDORS 
 Majoristes 
 Punts de venda 
 Altres sistemes de distribució  

 Reglamentació 
 Fiscalitat 
 Ajuts 

 Demanda 
 Consum 

 Distribució de productes 
 Adaptació a la demanda  

 Elaboració de productes i 
serveis 
 Adaptació a la demanda  

Alimentació 
Economia 

Equilibri territorial 
Qualitat ambiental 

Paisatge 
Identitat 
Cultura 

Gastronomia 
Salut 
Lleure

ADMINISTRACIONS 
 (Unió europea, Administració 

General de l’Estat) 
 Generalitat de Catalunya 
 Diputació de Barcelona 
 Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 
 Ajuntaments 
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2.4 Indicadors 

A continuació s’aporta un llistat d’indicadors definits en el marc del projecte Rururbal i adaptat a 
la informació disponible pel cas del Vallès Oriental. 

 

Figura 2.50. Relació d’indicadors relacionats amb el circuit curt i el producte alimentari local. 

Indicador Valor Unitats Font Any 

Territori           

Cobertes del sòl Superfície agrícola 13.179 ha 

    15,5 % 
MCSC V3 
(CREAF) 

2005 

  Superfície urbana 14.066 ha 

    16,5 % 
MCSC V3 
(CREAF) 

2005 

  Superfície forestal 57.797 ha 

    68 % 

MCSC V3 
(CREAF) 

2005 

Superfície rural Superfície agrícola 
+ forestal 

70.976 ha 

    83 % 

MCSC V3 
(CREAF) 

2005 

Superfície industrial i 
comercial 

  2.805 ha 

    3 % 

MCSC V3 
(CREAF) 

2005 

Superfície de matollars, prats 
i herbassars i improductiu 
natural 

  9.033 ha 

    11 % 

MCSC V3 
(CREAF) 

2005 

Superfície d'aigües 
continentals 

  55 ha 

    0 % 

MCSC V3 
(CREAF) 

2005 

Superfície d'espais naturals 
protegits 

  31.424 ha 

    37 % 

DMAH, 
Diputació 
de 
Barcelona 

2009 

Població           
Població   386.465 hab IDESCAT 2008 

Densitat de població   5 hab/ha IDESCAT 2008 

Pes comarcal de l’habitatge 
en disseminat 

  2,1 - 3,5 % Atles de la 
nova 
ruralitat 

2001 

Població ocupada per sectors Sector agrari 1.014   

  Indústria 41.384   

  Construcció 14.798   

  Comerç 27.759   

  Transport i 
emmagatzematge 

7.374   

  Hostaleria 6.058   

  Altres 36.765   

  Total 135.151   

Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Oriental 

2009 
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Indicador Valor Unitats Font Any 
Població ocupada per sectors Sector agrari 0,7 % 

  Indústria 30,6 % 

  Construcció 10,9 % 

  Comerç 20,5 % 

  Transport i 
emmagatzematge 

5,5 % 

  Hostaleria 4,5 % 

  Altres 27,2 % 

  Total 100,0 % 

Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Oriental 

2009 

Taxa d'activitat femenina   >50 % Atles de la 
nova 
ruralitat 

2001 

Incidència de l'agricultura a 
temps parcial a les 
explotacions familiars 

Sols a l'explotació 72 % 

  Principal 23 % 

  Secundària 4 % 

Cens agrari 1999 

Total ocupats indústria 
agroalimentària 

  3.396   Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Oriental 

2008 

Total ocupats sector agrari   1.441   Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Oriental 

2008 

Evolució del nombre 
d'ocupats a la indústria 
alimentària 

  9 % Consell 
Comarcal 
del Vallès 
Oriental 

2002-
2008 

Sector agrari           

Nombre i tipologia 
d'explotacions agràries 

Sense terres 74   

  Amb terres i 
ramaderia 

624   

  Amb terres i sense 
ramaderia 

624   

  Total 1322   

Cens agrari 
1999 
DAR, DUN 

1999 

Sector alimentari           

Aliments de qualitat amb 
certificació: 

  DO Alella 
DOP Mongeta 
del Ganxet del 
Vallès - 
Maresme 
IGP 
Llonganissa de 
Vic 
Marca Q de 
qualitat 

  DAR 20010 

FONT: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts. 
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3. DIAGNOSI I OBJECTIUS PER A DINAMITZAR ELS CIRCUITS 
CURTS I ELS PRODUCTES ALIMENTARIS LOCALS 

A partir de l’anàlisi efectuada a l’apartat 2 d’aquest document i dels resultats del primer taller 
realitzat el dia 21 de maig de 2010 al Centre de Recursos Agraris Masia Can Ribas de les 
Franqueses del Vallès (vegeu-ne resultats a l’Annex I), s’han definit els elements de diagnosi i 
els objectius, que es mostren a la Figura 3.1. 
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  Amenaces Oportunitats 
 

  Disminució i fragmentació dels sòls 
agrícoles com a conseqüència dels nous 
creixements urbanístics i les noves 
infraestructures previstes 
 Possibles conflictes de veïnatge associats 
a la proximitat d’alguns espais agraris a les 
zones urbanes (vandalisme, denúncies) 
 Context socioeconòmic poc  favorable a 
les noves incorporacions al sector agrari 
 Legislació complexa i molt exigent que 
condiciona la viabilitat de petites empreses 
de producte elaborat 
 Manca de compromís de la societat 
envers el territori (i el sector agroalimentari) 
 Manca de definició del model 
socioeconòmic de la comarca (industrial, 
rural, serveis, etc.) 

 Reconeixement creixent per part de 
la societat de la multifuncionalitat del 
sector agrari 
 Proximitat al gran mercat que suposa 
la Regió Metropolitana de Barcelona 
 Demanda creixent de producte local i 
diferenciat del producte estàndard 
 Existència de grups de consumidors 
organitzats 
 Interès creixent i cert grau 
d’incorporació de persones procedents 
d’altres sectors 
 Previsible increment de competitivitat 
del producte local derivat del previsible 
augment  del preu dels combustibles 
líquids 

OBJECTIUS 

D
eb

ili
ta

ts
 

 Teixit agrari molt centrat en la 
ramaderia i la indústria alimentària que 
obté poc valor afegit de la seva 
producció 
 Baix percentatge d’explotacions 
adreçades al mercat local 
 Elevada heterogeneïtat 
d’orientacions productives i manca 
d’iniciatives conjuntes per a la 
distribució de producte local 
 Manca de circuits de 
comercialització curta  regulars i 
d’escala comarcal que arribin al gran 
públic 
 Solapament i escassa coordinació 
entre administracions en les polítiques 
i iniciatives que incideixen en la 
cadena curta alimentària 
 Sector agrari en clara recessió 
 Manca de fidelitat del gran 
consumidor envers el producte local 
 Desconeixement per part dels 
productors de les possibilitats que 
ofereix la venda directa i reticència al 
canvi 

F
o

rt
al

es
es

 

 Elevada superfície agrícola i teixit 
agrari relativament sòlid 
 Creixement del nombre de 
productors,  transformadors i 
comercialitzadors orientats al circuit 
curt alimentari 
 Elevat nombre d’explotacions 
inscrites al Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica 
 Existència de nombroses iniciatives 
adreçades a la promoció del circuit curt 
alimentari 
 Diversitat d’oferta de productes 
agroalimentaris 
 Increment de vincles entre productor 
i consumidor derivats dels circuits curts 

 FOMENTAR LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTE 
LOCAL 

 Flexibilitzar la legislació per a simplificar 
requeriments a empreses d’artesania alimentària 

 Afavorir la producció d’aliments potencialment 
adreçats al mercat local 

 PROMOURE ELS CIRCUITS CURTS I EL CONSUM 
DE PRODUCTE ALIMENTARI LOCAL 

 Fomentar el consum de producte alimentari local 

 Avançar cap a la distribució conjunta 

 Assolir una xarxa de circuits de comercialització 
curta que arribin al gran públic 

 Incrementar les xarxes de consumidors organitzats 

 ESTABLIR MARCS PER A LA GOVERNANÇA 
TERRITORIAL EN L’ÀMBIT DELS CIRCUITS CURTS I 
EL CONSUM DE PRODUCTE LOCAL  

 Fomentar el treball en equip (infraestructures, 
distribució, recursos) 

 Incrementar la cooperació entre els diferents 
agents implicats en la cadena curta alimentària 

Figura 3.1. Diagnosi del circuit curt i el producte alimentari local 

 

Pròpies del sector 

A
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n
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4. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

En base als elements de diagnosi i als objectius definits en l’apartat anterior, i prenent en 
consideració els resultats del segon taller realitzat el dia 4 de juny de 2010 al mercat 
Municipal de Mollet del Vallès (vegeu-ne resultats a l’Annex I), s’han definit les propostes 
d’actuació que s’indiquen a continuació: 

 

 FOMENTAR LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTE LOCAL 

OBJECTIU ESPECÍFIC ACCIÓ 

1 Identificar possibilitats de rebaixar la pressió normativa a determinades 
tipologies d'empresa i/o producte. Estudiar cassos concrets en altres 
països de la Unió Europea. 

Flexibilitzar la legislació 
per a simplificar 
requeriments a 
empreses d’artesania 
alimentària  

2 Establir marcs de debat amb les diferents administracions implicades 
per tal d'avançar en les opcions identificades de flexibilització de la 
legislació 

3 Desenvolupar un estudi de mercat per tal de conèixer amb concreció el 
potencial i els condicionants de consum de producte local 

Afavorir la producció 
d’aliments potencialment 
adreçats al mercat local  4 Explorar possibilitats (segells, distintius, etiquetatge) per identificar amb 

facilitat els productes locals als punts de venda 

 

 PROMOURE ELS CIRCUITS CURTS I EL CONSUM DE PRODUCTE 
ALIMENTARI LOCAL 

OBJECTIU ESPECÍFIC ACCIÓ 
5 Crear un centre d'investigació, promoció i distribució de llavors locals 

6 Organitzar fires, jornades gastronòmiques, i altres esdeveniments de 
promoció de varietats agrícoles i productes locals 

7 Fer divulgació dels productes locals als mitjans d'informació 

8 Fer campanyes específiques de promoció de producte local als 
mercats i als punts de distribució 

9 Crear circuits de visites a centres de venda directa i producte local com 
a estratègia de difusió i comercialització 

10 Fer campanyes a les escoles per a introduir-hi el consum de producte 
local 

Fomentar el consum de 
producte alimentari local 

11 Fer una guia de productors i transformadors i difondre-la 

12 Afavorir l'associacionisme dels petits productors Avançar cap a la 
distribució conjunta  13 Crear noves xarxes de distribució conjunta de productes de diferents 

explotacions 
14 Dotar la comarca de punts de magatzem, processat i distribució de 

producte local 
Assolir una xarxa de 
circuits de 
comercialització curta 
que arribin al gran 
públic  

15 Crear una xarxa comarcal de punts de venda de productes locals 

16 Promoure la creació de noves associacions de consumidors Incrementar les xarxes 
de consumidors 
organitzats  

17 Crear una plataforma de suport a les xarxes de consumidors 
organitzats 
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 ESTABLIR MARCS PER A LA GOVERNANÇA TERRITORIAL EN L’ÀMBIT 
DELS CIRCUITS CURTS I EL CONSUM DE PRODUCTE LOCAL  

OBJECTIU ESPECÍFIC ACCIÓ 
18 Crear un banc de terres per facilitar l’accés a la terra a la gent que s’hi 

vulgui dedicar. 
19 Crear un marc per a afavorir la identificació de necessitats de producte 

local per part de transformadors (per exemple: determinades varietats 
de cereal per pa, sèmola per pasta, farratge, etc.) 

Fomentar el treball en 
equip (infraestructures, 
distribució, recursos) 

20 Elaborar un estudi per tal d'identificar mancances d'infraestructures i 
oportunitats de cooperació entre productors 

21 Crear un Consell Territorial del producte local, que esdevingui un espai 
de trobada, reflexió i coordinació d’accions i iniciatives públiques i 
privades. 

Incrementar la 
cooperació entre els 
diferents agents 
implicats en la cadena 
curta alimentària 

22 Implicar les associacions de pares i mares que organitzen els 
menjadors escolars amb la compra de producte local. 
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6. GLOSSARI 

A continuació s’indica el significat considerat en aquest treball per alguns dels termes 
utilitzats: 

Circuit curt alimentari: aquell en el que hi intervé, com a màxim, 1 intermediari entre el 
productor i el consumidor final. Pot ser de dos tipus: 

 Venda directa de productor a consumidor final 

 Venda amb 1 intermediari (comerciant, restaurador, o transformador)  

Producte local: aquell que és produït a la mateixa comarca o a les comarques veïnes.  

Governança: cooperació entre agents públics i privats per a assolir determinats objectius. 

Territori periurbà: Contínuum urbà-rural situat a les corones metropolitanes i la seva 
perifèria. 

 





 

 

ANNEXOS 

Annex I. Actes dels tallers 

 

 



 

 

 
 



 

RESULTATS DEL PRIMER 
TALLER 

 
 
 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
Títol del taller: Diagnosi la cadena curta alimentària i el producte local. Objectius de dinamització 
Lloc: Centre de Recursos Agraris Masia Can Ribas (les Franqueses del Vallès) 
Data: 21 de maig de 2010 

Horari: d’11:00 h a 13:00 h 

Assistents: Joan Resecas, Marisa Peláez, Miriam Cassà, Pere Garriga, Neus Casajuana, Pili 
Sala, Maria Teressa Serra ,Enric Brufau, Lluis Figueroa, Carles Diaz, Quim Furnier, Mireia 
Pardina, Joan Vila, Josep Margenat, Jordi Clapes, Xavier Pablo, Elisabet Navarro, Joan Parareda, 
Agnes Moya, Isidre Catafal, Jordi Pujades 
Estructura de la sessió: 
 

Tasca Comentaris Durada 
(minuts) 

Participants Dinàmica 

Presentació Presentació i 
benvinguda 

Descripció dels 
objectius i metodologia 

del taller - 

5 Representant 
institucional 
Facilitador 

Exposició oral 

Part expositiva Explicació del 
projecte rururbal 

 - 15 Representant 
institucional 

Exposició oral 
(powerpoint) 

Exposició tècnica de 
contextualització 

Explicació del 
document de diagnosi 

20 Equip redactor Exposició oral 
(powerpoint) 

Part 
participativa 

Plantejament de preguntes 
1) Quins aspectes creus que no han quedat recollits a la 
diagnosi? (màxim 5) 
2) Quins objectius creus que cal impulsar per a promoure el 
circuit curt i el producte alimentari local? (màxim 5) 

Facilitador Lliurament de 
material 

Reflexió individual  5 Participants  
Debat en petits 
grups de treball.. 

 15 (diagnosi 
15 

(objectius) 

Participants 
Equip redactor 
Facilitador 

Debat facilitat 

Reunió i debat en 
plenari 

Un portaveu de cada 
grup exposa les 

aportacions recollides i 
s’anoten en un mural 

15 (diagnosi 
15 

(objectius) 

Equip redactor 
Facilitador 
Representants 
institucionals 

Debat facilitat: 
mètodes de 
moderació del 
discurs i cerca 
del consens 

Valoració individual 
de les aportacions 
recollides  

Els assistents 
prioritzen les 
aportacions  

10 Participants Priorització 
facilitada 
(gomets) 

Cloenda Presentació del 
següent taller 

Títol: com es poden 
portar a terme les 

estratègies? 

5 Facilitador Exposició oral 

Agraïment i cloenda  5 Facilitador 
Representants 
institucionals 

Exposició oral 

Avaluació del taller 
per part dels 
assistents 

Petit qüestionari de 
valoració del taller 

 - Participants Qüestionari 

 



 

RESULTATS 
 

Quins aspectes creus que no han quedat recollits a la diagnosi? 

Debilitats: 

N Estat agònic de la pagesia. Cal un compromís de la societat cap el camp 

N Infidelitat del gran consumidor, que genera inseguretat en allò relatiu al preu i la col·locació 
del producte 

N Por i desconeixement en relació a la venta directa per part dels productors 
 
Amenaces: 

N Manca de definició clara de la vocació de la comarca (industrial, rural ...) 
 
Fortales: 

N Diversificació d’oferta de productes agroalimentaris 

N Vincles de confiança entre productor i consumidor derivats dels circuits curts 
 
Oportunitats: 

N El previsible increment del preu dels combustibles líquids (i, conseqüentment del transport), 
afavorirà la competitivitat del producte local 

 
Altres aportacions 

N Anàlisi més exhaustiva de la demanda real (estudi de mercat i del consumidor). 

N Anàlisi més profunda de les dificultats i problemàtiques del sector productiu (producció, 
oferta, accés a la terra, etc.). 

N Anàlisi més profunda dels punts calents en el sentit de veure on l’administració està sent 
contradictòria. 

N Anàlisi més profunda sobre la situació i la percepció del gran consumidor (més enllà del 
conscienciat) que és aquell amb qui s’haurà de treballar si es vol avançar en el circuit curt 
alimentari i el producte local. 

 

Quins objectius creus que cal impulsar per a promoure el circuit curt i el producte 
alimentari local? 

Grup 1: 

N Flexibilitzar la legislació per a simplificar 
requeriments a empreses d’artesania 
alimentària, com passa a altres països de la UE 

N Conscienciar al consumidor de la importància 
de tenir en compte el territori en el consum de 
productes alimentaris 

N Fomentar el treball en equip (distribució, 
infraestructures, etc.) 

N Promoure la venda directa 

N Apostar per la qualitat i l’estandarització 



 
Grup 2: 

N Millorar la informació i la divulgació del 
producte local 

N Millorar la logística de distribució: avançar cap 
a la distribució conjunta 

N Millorar la cadena de proveïment 

N Millorar la regulació i la normativa per a 
diferenciar el producte local (suport i valor 
afegit) 

N Aconseguir arribar a supermercats i grans 
superfícies 

 
Refós: 
 

  

Vermell 
(3 

punts) 
Groc (2 
punts) 

Verd (1 
punt) 

Negre (-
1 punt  Puntuació

Fomentar el consum de producte local. 
Conscienciar al consumidor de la importància de 
tenir en compte el territori en el consum de 
productes alimentaris 5 2 3 0  22 

Flexibilitzar la legislació per a simplificar 
requeriments a empreses d’artesania alimentària, 
com passa a altres països de la UE 2 5 5 0  21 

Millorar la logística de distribució: avançar cap a 
la distribució conjunta 4 4 0    20 

Fomentar el treball en equip (distribució, 
infraestructures, etc.) 3 3 0 0  15 
Promoure la venda directa 1 1 4 0  9 

Aconseguir arribar a supermercats i grans 
superfícies 1 0 4 2  5 
Apostar per la qualitat i l’estandarització 0 1 0 1  1 
Millorar la cadena de proveïment 0 0 0 0  0 
       
Total 16 16 16 3   
 



 

Diagnosi i objectius resultants 
  Amenaces Oportunitats 

 

  Disminució i fragmentació dels sòls 
agrícoles com a conseqüència dels nous 
creixements urbanístics i les noves 
infraestructures previstes 
 Possibles conflictes de veïnatge associats 
a la proximitat d’alguns espais agraris a les 
zones urbanes (vandalisme, denúncies) 
 Context socioeconòmic poc  favorable a 
les noves incorporacions al sector agrari 
 Legislació complexa i molt exigent que 
condiciona la viabilitat de petites empreses 
de producte elaborat 
 Manca de compromís de la societat 
envers el territori (i el sector agroalimentari) 
 Manca de definició del model 
socioeconòmic de la comarca (industrial, 
rural, serveis, etc.) 

 Reconeixement creixent per part de 
la societat de la multifuncionalitat del 
sector agrari 
 Proximitat al gran mercat que 
suposa la Regió Metropolitana de 
Barcelona 
 Demanda creixent de producte local 
i diferenciat del producte estàndard 
 Existència de grups de consumidors 
organitzats 
 Interès creixent i cert grau 
d’incorporació de persones procedents 
d’altres sectors 
 Previsible increment de 
competitivitat del producte local derivat 
del previsible augment  del preu dels 
combustibles líquids 

D
eb

ili
ta

ts
 

 Teixit agrari molt centrat en la 
ramaderia i la indústria alimentària que 
obté poc valor afegit de la seva 
producció 
 Baix percentatge d’explotacions 
adreçades al mercat local 
 Elevada heterogeneïtat 
d’orientacions productives i manca 
d’iniciatives conjuntes per a la 
distribució de producte local 
 Manca de circuits de 
comercialització curta  regulars i 
d’escala comarcal que arribin al gran 
públic 
 Solapament i escassa coordinació 
entre administracions en les polítiques 
i iniciatives que incideixen en la 
cadena curta alimentària 
 Estat agònic del sector agrari 
 Manca de fidelitat del gran 
consumidor envers el producte local 
 Desconeixement per part dels 
productors de les possibilitats que 
ofereix la venda directa i reticència al 
canvi 

OBJECTIUS 

 FOMENTAR LA PRODUCCIÓ DE PRODUCTE 
LOCAL 

 Flexibilitzar la legislació per a simplificar 
requeriments a empreses d’artesania alimentària 

 Afavorir la producció d’aliments potencialment 
adreçats al mercat local 
 Augmentar el volum i la tipologia de productes de 

qualitat alimentària 
 PROMOURE ELS CIRCUITS CURTS I EL CONSUM 
DE PRODUCTE LOCAL 

 Fomentar el consum de producte alimentari local 

 Avançar cap a la distribució conjunta 

 Assolir una xarxa de circuits de comercialització curta 
que arribin al gran públic 
 Incrementar les xarxes de consumidors organitzats 

 ESTABLIR MARCS PER A LA GOVERNANÇA 
TERRITORIAL EN L’ÀMBIT DELS CIRCUITS CURTS I 
EL CONSUM DE PRODUCTE LOCAL 

 Fomentar el treball en equip (infraestructures, 
distribució, recursos) 

 Incrementar la coordinació entre administracions en 
les seves polítiques amb incidència sobre la cadena 
curta alimentària 

F
o

rt
al

es
es

 

 Elevada superfície agrícola i teixit 
agrari relativament sòlid 
 Creixement del nombre de 
productors,  transformadors i 
comercialitzadors orientats al circuit 
curt alimentari 
 Elevat nombre d’explotacions 
inscrites al Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica 
 Existència de nombroses iniciatives 
adreçades a la promoció del circuit 
curt alimentari 
 Diversifitat d’oferta de productes 
agroalimentaris 
 Increment de vincles entre productor 
i consumidor derivats dels circuits 
curts 

 
En vermell: elements de diagnosi incorporats a partir del primer taller de 21 de maig de 2010 
En verd: objectius incorporats a partir del primer taller de 21 de maig de 2010 (major puntuació) 
 

Pròpies del sector 

A
lie

n
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RESULTATS DEL SEGON 
TALLER  

 
 
 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
Títol: Accions per a promoure la cadena curta alimentària i el producte local 
Lloc: Mercat municipal de Mollet del Vallès 

Data: 04 de juny de 2010 

Horari: d’11:00 h a 13:00 h 

Assistents: Marisa Peláez. Neus Casajuana, Maria Teressa Serra, Carles Diaz, Quim Furnier, Maria 
Vidal, Carles Sanmartí, Victoria Caballero, Jordi Forns, Delia Colomer, Pilar Ors, Pep Salsetes, Rosa 
Pruna, Xavier Pablo, Emeteri Frago, Jean Patrick Mathieu  
Estructura de la sessió: 
 

Tasca Comentaris Durada 
(minuts) 

Participants Dinàmica 

Presentació Presentació i 
benvinguda 

Plantejament dels 
objectius del taller:  
 Definir 5 accions a 

impulsar per avançar 
cap els objectius 
definits en el primer 
taller 

10 Representant/s 
institucional/s 

Exposició oral 

Part 
expositiva 

Retorn de resultats 
del primer taller 

 Taula resultant de 
diagnosi i objectius  

 Resultats de la 
priorització 

15 Equip redactor  

Plantejament del 
debat: 
 

 5 accions a impulsar 
per avançar cap els 
objectius definits 

5 Facilitador Lliurament de 
material : 
 Taula diagnosi i 

objectius 

Reflexió individual  5 Participants  
Debat en petits 
grups de treball 

 40 Participants 
Equip redactor 
Facilitador 

Debat facilitat 

Reunió i debat en 
plenari 

Un portaveu de cada 
grup exposa les 
accions plantejades i 
s’anoten en un mural 
 

30 Equip redactor 
Facilitador 
Representants 
institucionals 

Debat facilitat: 
mètodes de 
moderació del 
discurs i cerca del 
consens 

Part 
participativa 

Valoració individual 
de les aportacions 
recollides  

Els assistents prioritzen 
les aportacions  

10 Participants Priorització 
facilitada 

Agraïment i cloenda  5 Representant/s 
institucional/s 

Exposició oral Cloenda 

Avaluació del taller 
per part dels 
assistents 

Petit qüestionari de 
valoració del taller 

 - Participants Qüestionari 

 



 

RESULTATS 

Accions (individuals) 

Grup 1 

N Difondre els productes locals i propiciar que es 
coneguin productors i consumidors. 

N Donar incentius als comerços que comercialitzin 
productes locals. 

N Crear un banc de terres per facilitar l’accés a la 
terra a la gent que s’hi vulgui dedicar. 

N Impulsar les cooperatives de consum facilitant 
l’assessorament i els recursos: model de 
funcionament local, llistat de productors, etc. 

N Facilitar la distribució conjunta de productes de 
diferents productors. 

N Recuperar la varietat de la mongeta “del carai” o del “pecat”,  unes varietats de gran qualitat 
gustativa per secà. 

N Presentació del plat vallesà de vedella amb peres, al mes de juliol de 2010. 

N Fer tast de mongetes locals tipus genoll de crist. 

N Fer fires del tomàquet del Vallès Oriental. Disposem d’11 varietats de tomàquet local no híbrides. 
Es  podrien fer tastos mitjançant concursos de cuina professional i popular, i promoure la venta 
mitjançant xerrades. 

N Crear una xarxa de distribució del producte local. 

N Sol·licitar a ACSA guies d’aplicació pels diferents sectors. 

N Fomentar la compra de producte local per part de les escoles i informar a l’alumnat. 

N Realitzar actes protocol·laris sobre el producte local per part de l’administració. 

N Tenir varietats de producció a cada territori. 

N Fer divulgació del producte local als mitjans de comunicació locals i autonòmics per fomentar la 
venta directa. 

N Crear una xarxa de circuits per la distribució de les produccions. 

N Reunir els responsables de l’aplicació de la normativa dels diferents sectors per detectar 
incongruències i les diferències d’aplicació respecte altres països.  

N Introduir el producte local i de circuit curt a les grans superfícies 

N Implicar les associacions de pares i mares que organitzen els menjadors escolars amb la compra 
de producte local. 

N Fomentar una xarxa de productors. 

N Etiquetar els productes de forma que s’identifiqui que és de producció local. 



 
Grup 2 

N Legislació simplificada per un tipus concret de 
producció i transformació de productes però 
vetllant per la qualitat alimentària 

N Estudi del mercat per conèixer el màxim 
potencial del producte local 

N Estudi per identificar quins processos manquen 
per a la transformació del producte local 
(maltatge per cervesa artesanal, sèmola per 
pasta artesanal etc...) 

N Estudi per identificar les possible cooperacions 
per ús d’estructures comunes 

N Incrementar la connexió entre diferents actors del sector, potser els petits productors poden fer 
ús comú d’estructures o organitzar-se per trobar solucions de distribució, logística etc.. 

N Crear material informatiu/divulgatiu dels productors de la comarca, que la gent conegui on estan i 
què produeixen (s’ha parlat del cens, de la dificultat de mantenir una pàgina web actualitzada...) 

N Crear circuits de visites als llocs de producció com a estratègia de difusió i de venda directa 
(experiència de Pasta Sanmartí que funciona prou bé – Xarxa Xatic de turisme industrial de la 
Generalitat) 

N Introduir el producte local a les escoles 

N Formació del sector primari per cobrir les mancances de producció identificades 

N Creació de punts de distribució – promoció de la venda directa (iniciativa del productors) 

N Crear punts de contacte i intercanvi entre els diferents actors del sector 

N Donar a conèixer els avantatges del producte local i promocionar-ho, fent que la gent el tasti 
(donar petites quantitats, fer tastets etc....) 

 
Grup 3 

N Fer conferències o petits tastos de producte 
propi amb els agents locals. 

N Escoltar els grups de consum 

N Fer un recull de productors i elaboradors que 
compleixen els requisits dels circuits curts i 
difondre’ls als mercats municipals mitjançant 
exposicions físiques per donar a conèixer el 
concepte de circuit curt. 

N Disposar de mercats fixes per la venta directa de 
productes locals. 

N Aprofitar obradors públics ja existents i ajudar a la creació de nous espais de treball comuns. 

N Crear un segell comarcal on consti la procedència del producte. 

N Llistar els productors, elaboradors i implicats per informar qui i què produeix. 

N Crear punts de venta local. 

N Realitzar campanyes publicitàries a nivell de Catalunya. 



N Avançar cap a la distribució conjunta mitjançant un magatzem o una central logística des d’on 
surtin els repartidors. 

N Dissenyar un programa informàtic per a l’optimització de les rutes de distribució conjunta. 

N Fomentar el consum del producte local. Enregistrar i promocionar una marca o distintiu. 

N Promoure una legislació específica pel petit productor. 

N Crear una xarxa comarcal d’agrobotigues. 

N Definir productes específics per fomentar el producte local. 

N Creació d’un magatzem únic. 

N Crear una plataforma de xarxes i consumidors agrupats mitjançant un espai virtual d’agents 
consumidors de producte local per canalitzar ofertes, demandes, oportunitats, experiències,... 

N Recuperar i posar en valor el principi de sobirania alimentària com a primer pas per la 
recuperació del producte local a través de jornades seminaris o de debat. 

N Crear un Consell Territorial del producte local, que esdevingui un espai de trobada, reflexió i 
coordinació d’accions i iniciatives públiques i privades amb l’objectiu d’impulsar el producte local. 

 

Accions (grupals) 

Grup 1: 

N Aconseguir que els mitjans de comunicació locals 
promocionin els productes locals i informin sobre 
els punts de venta, les cooperatives de 
consumidors, etc. 

o Recursos: econòmics i humans  
o Agents implicats: administració, 

consumidors, productors, mitjans de 
comunicació amb més impacte, Internet. 

N Introduir els productes locals a les grans 
superfícies amb un control de preus que 
garanteixi uns mínims per sobre del preu de 
producció. 

o Recursos: administració 
o Agents implicats: administració, cadenes comercials, associacions de productors, 

associacions de consumidors. 

N Millorar la xarxa de distribució dels productors. 
o Recursos: econòmics i humans 
o Agents implicats: productors, associacions de productors, cooperatives, administracions 

N Utilitzar productes locals a les escoles, actes protocol·laris, etc. 
o Recursos: educatius 
o Agents implicats: administració, associacions de pares, altres associacions, xarxa de 

distribució 

N Posar d’acord a les diferents administracions per que no hi hagi contradiccions en l’aplicació de 
les lleis. 

o Recursos: humans 
o Agents implicats: administracions, productors 

Grup 2: 

N Simplificar la legislació i els requisits per a la producció i transformació en relació a la qualitat 
o Agents implicats: productors, DARP, Direcció General de Sanitat Alimentària 



N Realitzar un estudi de mercat per conèixer les potencialitats de la producció local. 

N Crear un circuit de punts de venta 
o Agents implicats: Xatic 

N Elaborar un catàleg de productors locals 

N Crear una xarxa de distribució a les escoles 
Grup 3: 

N Tenir un assessorament legal comú per als productors que englobi l’assessorament sanitari, de 
recursos, disposicions legals, gestió de la formació, etc. 

N Crear un espai comú físic (de trobada, coordinació, promoció de la sobirania alimentària, que 
serveixi de centre logístic de distribució comuna) i virtual (coordinació amb associacions de 
consumidors, clients, proveïdors, escoles, etc.). 

N Elaborar una legislació específica per a petits 
productors. 

N Promoure el producte local mitjançant un recull 
dels productors, la creació d’una xarxa de punts 
de venta (agrobotigues, mercats municipals, 
mercats fixes de productors) i la promoció 
comuna (publicitat, creació d’un segell de 
qualitat, organització de tastos, receptes, 
explicació de l’estacionalitat). 

N Aprofitar les infraestructures existents per tots 
els productors (obradors, neveres, etc.). 

 

Refós 

 

  
Vermell 

(3 punts) 
Groc (2 
punts) 

Verd (1 
punt) 

Negre (-
1 punt  Puntuació 

Millorar les xarxes de distribució dels 
productes 4   1    13 

Promocionar el producte local, buscar una 
xarxa de punts de venda (agrobotigues, 
mercats municipals, etc.) 2 1      8 

Crear un espai comú de trobada i com a 
plataforma logística i/o virtual 2 1      8 
Simplificar la legislació per facil·litar la 
producció a petites empreses i evitar 
contradiccions 1 1 1    6 

Identificar processos que manquen per tancar 
determinats processos productius   2 1    5 

Fomentar l'ús de productes locals a les 
escoles, actes socials, actes culturals, etc.   2      4 

Realitzar un estudi de mercat per conèixer el 
volum de consum potencial de circuit curt 1   1    4 
Crear un seguell de qualitat i localitat 1        3 

Aprofitar les infraestructures existents per 
utilitzar-les en la producció de producte local     3    3 

Tenir un assessorament legal comú per a tots 
els agents implicats en el procés (sanitat, 
formació, ajudes, etc)   1 1    3 

Crear un circuit de visites de curt recorregut 
per donar a conèixer   1      2 



  
Vermell 

(3 punts) 
Groc (2 
punts) 

Verd (1 
punt) 

Negre (-
1 punt  Puntuació 

Elaborar un catàleg de productors locals que 
es pugui actualitzar fàcilment i de forma 
periòdica     1    1 

Aconseguir que els MM.CC. locals fomentin la 
difusió dels productes locals, dels punts de 
venda i de les cooperatives de consumidors          0 

Fer que els productes locals entrin a les grans 
superfícies amb un control de preus que 
garenteixi uns mínims (implicar les 
administracions)   1   3  -1 
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