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Cal posar límits a la dimensió ? 





Liberalisme 

Desregulació 

financera 

Més desigualtat 

Control 

oligopolístic 

economia i 

recursos bàsics 

Control  

dels aparells 

d’Estat 



Globalització Ampliació  dels mercats 

VECTOR IMPACTE 

Revolució tecnològica 
Millora productivitat 

Amplia dimensió eficient  empresa  

Ofereix opcions a petita escala 

Nou paradigma de qualitat 

• Sanitaria 

• Mediambiental  

• Organolèptica 

• Ètica (benestar animal)  

Noves exigències que requereixen 

canvi s en la  cultura empresarial i en 

els processos productius 

Canvi  climàtic 
Costos per evitar costos majors o 

costos per no haver-los evitat 

Tensió necessitats-recursos Increment volatilitat- incertesa 



 Concentració empresarial 

 Asimetria cadena alimentària 

 Pèrdua control de recursos bàsics 

 Major desigualtat 



1. Desfiguració del concepte de lliure mercat 

2. Reducció dels marges a la producció i transformació 

3. Pèrdua del  control sobre  recursos claus: aigua, sòl agrícola, 
llavors, etc. 

4. Dificultat per a PIMES per atendre nous requeriments 

5. Xoc entre tendències globals uniformadores i actius locals 
resilients 

6. Destrucció del model de l’Explotació Familiar Agrària (EFA) 

7. Desacoblament del creixement versus el benestar 

 





 No fer res...  

› Es la porta de l’abandó 

 

 Idealitzar models precaris...  

› Sense futur. 

 

 Implicar-se en l’aposta 

competitiva amb les 

estratègies adequades 

 

Enfortir-se 

 

Posar límits a la 

desigualtat i a 

l’abús 

Obrir les portes 

als canvis 



Posar límits 

a la desigualtat i 

a l’abús 
= 

• Transparència 

• Control democràtic 

• Regulació dels mercats de futurs 

• Regular abús posició dominant 

• Contractació obligatòria a mig/ll t 

 

Democràcia 
una paraula  

amb contingut 

econòmic 

“Que la democràcia i l’interès general 

puguin recuperar el control del 

capitalisme i dels interessos privats, evitant 

alhora els replegaments proteccionistes i 

nacionalistes” 

Thomas Piketty 



Coneixement 

Innovació ! 
1. CONEIXEMENT. Formació, 

2. INTERCANVI: AGRO-ERASMUS.  

3. INNOVACIÓ. Confiar en la tecnologia i innovar  

4. TIC. Aprofitar les facilitats de gestió i col·laboració 

digitals 

5. R+D Avançar al costat de l’IRTA i el conjunt de 

centres R+D coordinats 

 

 

La tecnologia 

s’ha abaratit i 

dona 

oportunitats a 

més petita 

escala 

FITÓ 



Integrar + 

 SUMAR. Associar, fer empresa, 

cooperar, compartir. 

 WIN-WIN. Acords  empresarials 

estables win-win entre diferents actors de 

la cadena 

 XARXA. Crear vasos comunicants a la 

cadena. 

 

Clau per a conservar l’estructura 

d’explotacions agràries 

BORGES 



Les TIC 

faciliten 

trencar 

moltes 

barreres 

PRODUCCIÓ  

TRANSFORMACIÓ 

DISTRIBUCIÓ 

CONSUMIDOR 

HORECA FAMILIES 



PRODUCCIÓ  

TRANSFORMACIÓ 

DISTRIBUCIÓ 

CONSUMIDOR 

HORECA FAMILIES 

Acords d’integració  

Acords de col.laboració 

Interprofessionals 

Acords de bones pràctiques  

Venda directa 

Participació en accionariat 

Cooperatives 

Contractes de proveiment a mig  llarg termini 

Coworking 

Altres acords win - win  

Empreses per a projectes conjunts 
Lobbies transversals 

Integració comercial 

Pagesos i cuiners 



Mercat 

global 

 

 Oberts al mercat global 

 Mercat global com a font d’oportunitats comercials 

 Mercat global com a font d’oportunitats de coneixement 

 AGRO-ERASMUS. Foment d’intercanvis 

 Mercat global com a indicador de competitivitat 

 Domini de l’anglès 

 

 



Control 

Recursos 

bàsics * 
• Seguiment evolució propietat 

• Garantir control estratègic del  sòl 

• Defensar disponibilitat de terrres 

• Orientar usos productius 

Gestió integrada 

de la gestió del 

territori 



 Necessaria adaptació al paradigma de la 

Qualitat 

› Qualitat sanitària  

› Qualitat mediambiental (ex dejeccions ramaderes) 

› Benestar animal 

› Imatge 

 Noves tendències del CONSUMIDOR  

› Salut, ecològic, local, comoditat i sabor 

 Exigència de presència als lineals de la 

distribució dels estandars legals de qualitat 

Qualitat 

Noves exigències 

Que esdevindran 

noves normes 

√ 



Noves 

oportunitats 

Aprofitar oportunitats del nou escenari:  

 medi ambient,  

 canvi climàtic,  

 bioeconomía,  

 economia circular... 

 
Del nou escenari estan sorgint 

noves oportunitats econòmiques  i 

noves ocupacions 

La sostenibilitat 

esdevé una 

inversió de futur 

ODS Objectius de  

Desenvolupament  Sostenible 



Biotreballador 

com a 

professió 

Serveis medi 

ambientals 

Agricultura 

Ramaderia 

Forestal 

Jardineria 

Paisatgisme Serveis 

agraris 

Serveis 

veterinaris 

Altres serveis 

tècnics 

Indústria 

alimentària 

Bioeconomia 

Identificar de 

manera conjunta 

els operadors de 

la bioeconomía 

podria ajudar a 

valoritzar 

l’activitat de 

gestió de 

recursos biològics 





 Base de la seguretat alimentària 

 Necessàriament intensiva 

› Escala 

› Tecnologia 

› Regadiu 

 Necessàriament sostenible 

AGRICULTURA 

SUFICIENT 

AGRICULTURA 

POTENCIALMENT 

COMPETITIVA 

• Regadiu 

• Secà humid 

• Ramaderia 

intensiva 

OBJECTIU PRODUIR 

ESTRATÈGIA COSTOS + Q 

CRÍTIC ESCALA 



 Necessària opció qualitat (Q, DO, PAE ...) 

 Produccions d’alt VA (Planta ornamental, vi Q) 

 Cadenes curtes i mercats de proximitat 

 Multifuncionalitat (forestal, ágroturisme, 

ecoturisme, serveis mediambientals) 

 Plataforma d’energies renovables 

 Necessària remuneració per l’oferta de 

bens públics. 

AGRICULTURA 

NECESSÀRIA 

AGRICULTURA EN 

DIFICULTAT 

• Secà árid 

• Muntanya 

• Periurbà 

PERMANÈIXER 

ESTRATÈGIA DIFERENCIACIÓ 

VALOR AFEGIT 

CRÍTIC DEMANDA 

OBJECTIU 

PRIORAT 

MARESME 



 Permet arribar a tots els racons del territori 

 Més eficient en el rol de gestor del territori 

 Més sensible a la defensa mediambiental 

 Més resistent a les crisis, més estable 

 Més eficient en opcions multifuncionals 

 Més eficaç en polítiques d’ocupació  

 Reservori de cultura i tradicions 

Dècada de 

l’Agricultura 

Familiar 

2019 - 2028 

Any de 

l’Agricultura 

Familiar 

2014 



Moltes gràcies  !!! 

VOLUNTAT !!! 


