Mesura 5: Consolidar el mercat agrícola local

Tipologia de mesura
Gestió

Objectiu estratègic 7: Posar en valor la pagesia i el paper de
l’agricultura al delta de la Tordera.

Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i el seu objectiu
L’agricultura ocupa la majoria de superfície del delta de la Tordera i juga un paper fonamental al
territori, però la fragilitat de la viabilitat econòmica del sector dificulta el seu desenvolupament. Per
poder enfortir el sector s’han d’incrementar les vendes a la població local, però el preu no és competitiu
i no es dona suficient valor al producte. Per això es van desenvolupar diferents estratègies de
certificació i etiquetatge per informar la població i estimular una millor posició al mercat. Actualment,
però aquestes estratègies tenen poc èxit per la seva fragmentació i manca de control.
Aquesta mesura vol promoure una estratègia de màrqueting del producte local per tal de millorar la
visibilitat i enfortir l’abastament local amb productes de qualitat.
On s’aplicaria la mesura?
Baixa Tordera
Accions concretes que es necessiten per a implementar la mesura
• Estudi de mercat (actual i projeccions) del productes agrícoles/ramaders locals.
• Elaboració d’una estratègia de màrqueting per als productes locals. Es proposa per exemple,
unificar els productes sota la mateixa marca o segell que agrupi tot el tram de la baixa
Tordera.
• Establir una estratègia de control de l’ús del segell per part de l’administració, per tal
d’assegurar el compliment dels criteris.
• Promoció de la venda dels productes locals per part de l’administració i que es contractin
proveïdors locals, per exemple, a les escoles.
Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic
• Redueix la petjada de carboni de l’alimentació de la població local.
• Protegeix un sector clau per a l’economia local.
• L’agricultura ecològica contribueix a mantenir la biodiversitat del delta de la Tordera.
• ...
Riscos i possibles efectes adverses
• Distorsions de mercat per causes diverses.
• Productors locals no adherits es poden veure desafavorits.
• …
Sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals
Sinèrgies amb:
• Estratègia Alimentària de Catalunya
• ...

Conflictes amb:
•
Quins actors s’han d’involucrar per a la implementació de la mesura?
• Diputacions
• l’Espai Agrari del Delta de la Tordera
• Representants de les diferents organitzacions agrícoles i productors locals
• Municipis del Delta
• Assessors d’estratègies de màrqueting
• ...
Cost estimat de la mesura
Baix
< 100.000 €
Horitzó d’implementació
Curt
< 2 anys

Mitjà
100.000 € - 1.000.000 €
X (estratègia i implementació)

Alt
>1.000.000 €

Mitjà
Llarg
2-6 anys
>6 anys
X
(estudis
i
estratègia
implementada)
Obstacles socioeconòmics envers la mesura
Baix
Mitjà
Alt
X (inèrcies amb dinàmiques de
mercat actuals)
Referències
Exemple Pla Urgell:
http://www.desenvolupamentrural.cat/projectes_cooperacio/gustum-productes-de-la-terra--2
Estratègia Alimentària de Catalunya 2020-2025:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/consell-catala-alimentacio/estrategia-alimentariacatalunya/

