
La capacitat social de l’Alt Penedès 
per adaptar-se al canvi climàtic.

ESTUDI I DIAGNOSI DE LA 
REALITAT SOCIAL I INSTITUCIONAL 
DEL TERRITORI DE l’ALT PENEDÈS



1. Objectius de l’estudi 

� Realitzar la contextualització del marc socioeconòmic del territori de l’Alt 
Penedès

� Conèixer i analitzar els instruments de participació existents i les 
experiències participatives prèvies.

� Detectar i analitzar la disponibilitat i la capacitat d’implicació dels 

diferents agents locals.

� Realitzar una proposta d’organització i funcionament de la governança 
al territori per al projecte.

2. Qui ha fet l’Estudi

� Estudi liderat per Diputació de Barcelona amb el suport del Consell
Comarcal de l’Alt Penedes i l ’empresa AdEdMA Consultoria i Serveis.



� Recollida i anàlisi d’informació rellevant 

� Enviament i processament d’enquestes a persones i empreses dels 
diferents sectors.

� Detecció dels agents clau en cada sector i realització d’entrevistes

personals

3. Metodologia

� Proposta d’agents locals a implicar 

� Proposta d’organització dels espais de participació



3. Contextualització socioeconòmica (1)

Estructura econòmica (segons volum de facturació)

� Sector Forestal: 1,57M€

� Sector de la vinya: 61,00M€

� Sector d’elaboració de vins i caves: 787,20M€

� Sector turístic: 22,28M€

� Visites enoturístiques: 17,39M€

FORESTAL 1,57 M€

SECTOR DE LA VINYA 61 M€

SECTOR D’ELABORACIÓ DE VI I 
CAVA 787,20 M€

SECTOR TURÍSTIC 22,28M€



3. Contextualització socioeconòmica (2)

Estructura econòmica (segons dades físiques)

� Sector Forestal: superfície forestal 28.525 ha, assumint 50% boscos 
productius i 1tn biomassa/ha i preu estella any 2016 de110€/tn 

� Ingreossos potencials 1,57M€/any 

� Sector agrícola: 75% superfície conreada és vinya (19.060 ha), 
tenint en compte límits màxims de producció fixats Consells 
Reguladors 10.000Kg/ha DO Penedès i 12.000 Kg/ha DO Cava            
i Preu venta aprox. 0,4 €/Kg  

� Ingressos potencials 61M€/any 

� Més de 3.000 propietaris



3. Contextualització socioeconòmica (3)

Estructura econòmica 
� Sector d’elaboració de vins i caves: VAB industrial del ram 

alimentació 787,2 M€

� Nombre molt alt de petites empreses 

� Concentració en les 5 més grans: 95% del valor de la producció amb 
una facturació de més de 750M€

� Sector turístic: 470.000 visites el 2016 a 37€/visita 

� Ingresos sector: 17,39 M€

� 159 Establiments – 1.672 places – 500.000 visites

� Pernotacions al 2015 - 18,5M (2,6 pernotacions/turista)



4. Potencial social per augmentar la resiliència del territori (1)

� Actors del sector forestal

Associacions de Defensa Forestal
Associacions de propietaris forestals
Propietaris forestals
Entitats gestores dels Espais d’interès natural

� Actors del sector agrícola

Propietaris agrícoles
Cooperatives
Agrupacions de Defensa Vegetal
Elaboradors de vins i caves
Entitats reguladores de denominacions d’origen
Entitats públiques de col·laboració tècnica

� Actors del sector turístic

Cases rurals i hotels
Empreses turístiques dels elaboradors de vins i caves



4. Potencial social per augmentar la resiliència 
del territori (2)

� Actors transversals

� Administracions públiques

� Sindicats de treballadors i treballadores

� Sindicats de pagesos

� Cambra de comerç territorial

� Altres agrupacions d’empresaris (que no d’empreses)

� Representants de les entitats de crèdit i assegurances



4. Potencial social per augmentar la resiliència 
del territori (3)

� Una gran potència:

� Llarg nombre de projectes (CENIT-DEMETER, VRIAACC, INNOVINE, GLOBALVITI, VINYES PER 

CALOR, VINYSOST, CARRETERA DEL VI, CERTIFICACIÓ BIOSPHERE, ...)

� Associacions
� Òrgans de participació
� Experiències prèvies de participació

� Una realitat millorable:

� Escassa participació a l’enquesta LIFE-CLINOMICS

� Baix interès en els processos de participació

� Una necessitat inajornable:

� L’estructura productiva de l’Alt Penedès és de les més vulnerables al canvi climàtic



5. Una proposta d’organització territorial i 
sectorial

� Mesa territorial

� Meses sectorials

� Mesa sectorial forestal

� Mesa sectorial de la vinya 

� Mesa sectorial del turisme



Moltes gràcies 

per la seva atenció

LIFE-CLINOMICS Alt Penedès:   clinomics@ccapenedes.cat


