
Línia estratègica 3. Desenvolupament del món rural

Objectiu: Impulsar el sector agrari de l’Alt Empordà que, malgrat tenir el major pes agrari i la 
major producció agrària final del conjunt de les comarques gironines, està vivint una situació 
complexa amb nombroses problemàtiques greus que afecten a tot el món rural i que fan pensar 
en un futur proper força pessimista.  

Programa 3.1 Protecció i desenvolupament de l’activitat agrària

Descripció: Per a la comarca resulta fonamental mantenir viva la seva identitat agrària a partir 
de la preservació del seu important paisatge agrícola. Per fer això, cal aplicar un seguit de 
mesures i accions per evitar la pèrdua de superfície i revitalitzar l’activitat entre la població

Acció 3.1.1 Elaboració d’un catàleg d’espais d’especial interès agrari

Acció 3.1.2 Programa de formació i assessorament per als joves pagesos

Acció 3.1.3 Pla de viabilitat per a la implantació de la nova llei del benestar animal per 
abans del 2013

Programa 3.2 Promoció del producte local i de qualitat per a la seva 
comercialització

Descripció: El foment i la promoció d’activitats i entitats relacionades amb la producció de 
productes locals i de qualitat representen, en l’actualitat, una de les alternatives més importants 
per a impulsar l’activitat agrària de la comarca i vincular-se a les dues activitats més dinàmiques 
i potents de la comarca: el comerç i el turisme

Acció 3.2.2 Promoció de la Producció Integrada i la Producció Agrària Ecològica

Acció 3.2.1 Ampliació de l’oferta i la promoció dels productes locals de qualitat

Acció 3.1.4 Promoció del cooperativisme en el sector agrari



Acció 3.1.1. Elaboració d’un catàleg d’espais d’especial interès agrari

Justificació: L’Alt Empordà disposa d’un paisatge agrari de gran valor ambiental, 
paisatgístic, cultural i també econòmic, que gaudeix d’una superfície molt important (la més 
gran de les comarques gironines) que ha anat disminuint en els darrers anys com a 
conseqüència de l’abandonament de moltes explotacions. La catalogació d’aquests espais 
amb un especial interès, permetria aturar aquesta tendència i revaloritzar uns espais que li 
donen un valor afegit i identitari a la comarca, i que resulten fonamentals pel manteniment 
del paisatge i de la biodiversitat.

Objectius: Mantenir la important superfície agrícola comarcal evitant la conseqüent 
expansió de la massa forestal.

Descripció: Es tractaria de crear un catàleg on s’incloguessin tots aquells espais agrícoles 
que interessaria conservar pel seu interès cultural com a activitat tradicional, pel tipus de 
cultiu i la importància de la seva productivitat, pel seu valor ecològic i com a espai 
connector, o pel seu interès com a element mitigador del risc d’incendis forestals. S’agafaria 
com a punt de partida les àrees incloses en el parc agrari de l’Alt Empordà que recull el 
Catàleg d’Interès Natural i Paisatgístic de les Comarques Gironines. Per cadascuna 
d’aquestes àrees caldria crear una fitxa on es descrivissin les seves característiques, així 
com les activitats que s’hi desenvolupen i les tasques que caldria dur a terme per a 
mantenir o potenciar els seus diferents valors. Dins d’aquest catàleg també s’haurien 
d’incloure totes aquelles zones de pastures que tenen un interès específic, atenent que 
aquestes cada vegada són menys nombroses a la comarca com a conseqüència de 
l’abandonament de la ramaderia extensiva. També cal pensar en la possibilitat d’incloure al 
catàleg totes aquelles infraestructures i elements antròpics relacionats amb l’activitat 
agrària i d’especial interès cultural o patrimonial.

Tasques: 
- Elaboració del catàleg d’espais agrícoles a la comarca que permeti disposar 

d’informació actualitzada del parc agrari i d’una major comunicació i sensibilització 
vers el món rural.

- Seguiment i revisió periòdica de les fitxes dels espais agraris catalogats.
- Difusió dels resultats obtinguts.
- Desenvolupar un seguit de mesures per protegir els espais inclosos en el catàleg.

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 40.000 €

Interrelació amb altres accions: 1.2.1

Grau prioritat: Baixa Durada execució: Mitja

Línia estratègica 3 Programa 3.1

Agents vinculats a l’execució: DAR i 
DMAH

Font de finançament: DAR i DMAH

Indicadors de seguiment: 1



Acció 3.1.2. Programa de formació i assessorament per als joves pagesos

Justificació: La formació de joves pagesos és un procés important per mitigar els efectes 
de la pèrdua de dinamisme social i econòmic de molts municipis rurals. Aquesta tendència 
ha comportat una disminució de la seva població activa i una creixent dedicació a temps 
parcial. Per una altra banda, ha provocat una dràstica davallada i un progressiu envelliment 
de la població pagesa, amb la marxa de molta gent jove que es desplaça a les ciutats per 
treballar al sector serveis, millor remunerat i amb unes condicions de treball més favorables. 
Totes aquestes problemàtiques han creat una sensació generalitzada de desànim dins el 
món rural, posant en perill la regeneració ocupacional de moltes explotacions agrícoles i 
ramaderes de la comarca. Malgrat això, estan apareixent grups de joves emprenedors amb 
ganes de treballar en el camp, encara que amb moltes barreres davant com la falta de 
terres per iniciar l’activitat.

Objectiu: Formar i assessorar als joves pagesos de la comarca amb la finalitat d’incentivar 
l’activitat agrària entre un grup de població que pot convertir-se en el revulsiu d’un sector en 
retrocés. 

Descripció: Desenvolupar un programa destinat a la formació i l’assessorament de joves 
agricultors i ramaders de la comarca, que funcioni coordinadament amb el programa que 
està desenvolupant el DAR, i que permeti reduir algunes de les problemàtiques més greus 
que afecten al sector primari de la comarca. El programa estarà fonamentat en l’elaboració 
de diferents cursos especialitzats segons les activitats desenvolupades, xerrades, 
seminaris, etc, on es puguin compartir experiències i projectes, així com crear una bona 
xarxa de col·laboració entre ells. 
També resultaria interessant aprofitar aquesta plataforma formativa per a crear un banc de 
terres que han estat o volen ser abandonades pels pagesos. Caldria establir una sèrie de 
mecanismes que permetessin la transparència en el mercat de la terra i la gestió de les 
terres de conreu on l’activitat agrària ha cessat, fent-les accessibles als qui volen 
emprendre dita activitat.

Tasques: 
- Elaboració de xerrades i jornades informatives sobre el món rural i joventut per tal 

de reforçar sensibilitzacions i una activitat agrària que ha perdut imatge i 
protagonisme, entre bona part de la població, durant les darreres dècades.

- Creació de cursos sobre les diferents activitats agràries i dirigits als joves 
emprenedors. 

- Crear la figura propera d’un tècnic responsable de l’assessorament i recolzament 
pels joves que es volen dedicar a l’activitat agrícola o ramadera, sobre ajuts, 
subvencions, legislació, etc.

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 35.000 €

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Baixa Durada execució: Llarga

Línia estratègica 3 Programa 3.1

Agents vinculats a l’execució: DAR, 
DMAH i CCAE

Font de finançament: DAR i DMAH

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 3.1.3. Pla de viabilitat per a la implantació de la nova llei del benestar animal per 
abans del 2013

Justificació: L’Alt Empordà és una comarca molt ramadera, amb una important cabanya 
porcina, i amb explotacions cada vegada més grans. Per aquestes explotacions, la llei del 
benestar animal preveu que abans del 2013 hagin augmentat un 25% la seva superfície per 
tal de millorar les condicions del bestiar. Aquestes ampliacions suposaran un fort trasbals 
pel sector degut a que molts dels propietaris no podran fer front al cost d’inversió, havent de 
reduir el nombre de caps de bestiar, fet que la convertirà en una activitat poc rendible. Per 
aquells que sí disposin dels recursos, caldrà que afrontin el problema de molts 
planejaments urbanístics que no permeten l’ampliació d’explotacions.

Objectius: Posicionament del CCAE com a pont de diàleg entre els consistoris municipals i 
els propietaris ramaders per arribar a solucions conjuntes que permetin la continuació de 
l’activitat ramadera davant la implantació de la llei del benestar animal abans del 2013.

Descripció: Des del CCAE s’hauria de crear i desenvolupar un pla de viabilitat destinat a 
trobar solucions a la problemàtica implantació de la nova llei del benestar animal. Una de 
les accions més importants per dur a terme hauria de ser la d’iniciar les converses amb els 
diferents ajuntaments per tal de buscar solucions per a què els propietaris agrícoles i 
ramaders no tinguessin tants impediments per ampliar la superfície de les seves 
explotacions, necessàries per satisfer els requisits imposats per la llei del benestar animal. 
Des del mateix CCAE també s’haurien de buscar fonts de finançament per destinar-les als 
propietaris que han de fer front a aquestes importants inversions.

Tasques: 
- Elaboració d’un pla de viabilitat sota la supervisió dels tècnics responsables del 
DMAH, Urbanisme, DAR, CCAE i els propis ramaders. 
- Reunions entre els diferents responsables per tal de presentar el pla de viabilitat i 
crear un marc favorable per a la seva implantació.

Periodicitat: Puntual Pressupost estimat: 20.000 €

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Curta

Línia estratègica 3 Programa 3.1

Agents vinculats a l’execució: DAR, 
CCAE i ajuntaments

Font de finançament: CCAE

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 3.1.4. Promoció del cooperativisme en el sector agrari

Justificació: La importància de les cooperatives agràries rau en el fet que permeten una 
millor redistribució de recursos, un major benefici pels productors, disminuir la presència 
d’intermediaris que redueixen el cost final del producte, poder realitzar majors inversions i 
un major repartiment dels ajuts per tota la comarca. En bona part, això és degut a que 
actuen com els principals interlocutors amb el DAR gràcies a que tenen un major poder de 
difusió. 
Les transformacions en el món rural han comportat que moltes de les cooperatives agràries 
de l’Alt Empordà hagin desaparegut en el darrers anys o s’hagin fusionat amb altres per 
poder ser rendibles i fer front a les grans inversions necessàries. La presència de molta 
gent gran i el fet que els beneficis d’aquestes inversions no siguin a curt termini fa que 
molts decideixin abandonar-les. En canvi, altres fusions sí han tingut èxit com la de la 
cooperativa de Vilajuïga (Alt Empordà) amb la cooperativa de Pau-Roses (Empordàlia), 
resultat d’una altra fusió entre les cooperatives de Pau i Roses. Uns altres exemples que 
funcionen bé són la cooperativa lletera de l’Empordà o la cooperativa de Sant Pere. En 
canvi, altres casos com la cooperativa agrícola de Castelló d’Empúries estan passant per 
moments més difícils. Algunes cooperatives estan censades però no són actives, 
únicament es dediquen a estar arrendades a un altre operador, per exemple, la Ricardell 
que porta el producte a Espolla.

Objectius: Impulsar i potenciar el paper del cooperativisme agrari a la comarca, tot 
fomentant la col·laboració entre productors del sector agrari, sobretot en la comercialització.

Descripció: Per reforçar el paper de les cooperatives agràries a la comarca, la posició del 
sector agrari en la indústria agroalimentària i el comerç en el mercat interior i exterior, cal 
elaborar un seguit d’estudis estratègics i econòmics que reforcin la viabilitat de les 
cooperatives. Cal agafar com a referència el Pla de Reestructuració del Cooperativisme 
agrari català (PERCAT)

Tasques: 
- Donar suport administratiu a les cooperatives agràries de la comarca per tal de 

reforçar el seu paper o per facilitar el procés de fusió amb altres cooperatives.
- Elaborar estudis estratègics i econòmics que potenciïn el paper de les diferents 

cooperatives agràries de la comarca que ho requereixin o que tinguin la intenció de 
fusionar-se amb altres cooperatives.

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 60.000 €

Interrelació amb altres accions: Cap

Grau prioritat: Baixa Durada execució: Mitja

Línia estratègica 3 Programa 3.2

Agents vinculats a l’execució: DAR

Font de finançament: DAR

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 3.2.1. Ampliació de l’oferta i la promoció dels productes locals de qualitat

Justificació: L’Alt Empordà disposa d’un important nombre de productes locals de qualitat 
que es poden diferenciar dins un mercat molt competitiu. Alguns d’ells formen part d’alguna 
Denominació d’Origen i han estat objecte de campanyes de promoció, mentre altres no. La 
multitud de productes locals presents a la comarca cal que s’identifiquin amb la marca de 
qualitat Alt Empordà, per tal d’atorgar-lis un valor afegit que associï la marca amb la 
qualitat, la singularitat i la identitat d’un territori, apostant per la diferenciació com a 
estratègia de posicionament davant la competència.

Objectius: Promocionar la producció i la comercialització de productes locals de qualitat, 
vinculant-los amb l’activitat turística i la gastronomia.

Descripció: Cal anar a buscar els petits productors i ampliar l’oferta de productes locals de 
qualitat, creant noves DO que aportin una valor afegit al producte final. Respecte a les DO 
existents, s’han de potenciar i millorar la seva comercialització mitjançant campanyes de 
promoció i difusió. És fonamental que els productes locals no treballin de forma aïllada, sinó 
que ho facin amb altres sectors com el turisme i la gastronomia. Per això, s’han de 
promocionar estratègies basades en activitats com la visita a les vinyes, amb la degustació 
dels seus productes finals, o les rutes etnològiques, totes dues alternatives poc explotades 
a la comarca. També cal aprofitar la imatge de cuiners mediàtics, arribar a la gran varietat 
d’establiments de cuina casolana i tradicional, revistes especialitzades, pàgines web, 
mitjans de comunicació, fires, la venda dels vins per Internet, etc. 
El paper que hauria de desenvolupar el CCAE seria el de recolzar totes aquestes iniciatives 
de promoció i difusió, treballant conjuntament amb les diferents entitats implicades. També 
s’hauria d’involucrar en el recolzament i l’assessorament per a l’elaboració de plans 
estratègics per millorar la qualitat i la promoció dels seus productes.  

Tasques: 
- Aportar tot el recolzament necessari a les campanyes de promoció i difusió de 

productes locals que es desenvolupen a la comarca, així com liderar-ne de nous 
que puguin esdevenir.

- Coordinar i/o liderar projectes de promoció de productes locals.
- Actuar d’intermediari entre els diferents productors i el sector comercial i turístic, 

amb la proposta d’ofertes alternatives d’interès pels dos sectors (visites guiades, 
fires artesanals, trobades gastronòmiques, botigues especialitzades, etc.). 

- Ampliar la quantitat de productes locals que disposin d’una DO.

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 60.000 €

Interrelació amb altres accions: 3.2.2

Grau prioritat: Alta Durada execució: Mitja

Línia estratègica 3 Programa 3.2

Agents vinculats a l’execució: DAR, 
DOP i CCAE

Font de finançament: DAR i sector privat

Indicadors de seguiment: Cap



Acció 3.2.2. Promoció de la Producció Integrada i la Producció Agrària Ecològica

Justificació: Una de les alternatives més viables per superar les dificultats del sector 
agrícola de la comarca, conseqüència de la competència exercida per altres països, és 
l’aposta decidida pels productes autòctons i de qualitat, que atorguen un valor afegit a un 
producte destinat a un públic reduït però en augment. Entre aquestes alternatives hi ha la 
Producció Integrada, que té una implantació força gran a la comarca (de fet és la comarca 
gironina amb una major activitat), i la Producció Agrària Ecològica, que es troba encara en 
una fase molt inicial. El desenvolupament de la nova estratègia del territori rural de l’Alt 
Empordà (2008-2013), amb un seguit de propostes dirigides als productes locals i de 
qualitat, juntament amb la campanya de promoció de la marca de garantia “Producte de 
l’Empordà”, han de ser el punt de partida d’aquesta proposta.

Objectius: Incentivar la producció agrària ecològica i integrada pel seu elevat nombre de 
beneficis i per la seva qualitat, i difondre els valors d’aquests productes entre la ciutadania, 
les botigues, menjadors escolars o restaurants. 

Descripció: El CCAE ha de desenvolupar un programa dirigit a la formació i conscienciació 
de la població sobre els beneficis que suposa el consum de productes ecològics i integrats, 
tant a nivell de salut com de manteniment d’una activitat tradicional que actua com a 
important eina de preservació del territori i de la matriu territorial. Mitjançant campanyes 
informatives caldria promocionar entre els pagesos de la comarca aquest tipus de 
producció d’alta qualitat, juntament amb campanyes de difusió dirigides a l’ampli públic 
potencial d’aquests productes (ciutadania, restaurants, cases rurals, botigues, menjadors 
escolars, etc). 

Tasques: 
- Creació d’una campanya de conscienciació sobre els productes ecològics i 

integrats dirigits al conjunt de la població amb l’objectiu d’augmentar els consums.
- Programa de formació i assessorament als agricultors de la comarca per a que 

apostin per aquest tipus de producció de qualitat.

Periodicitat: Continuada Pressupost estimat: 35.000 €

Interrelació amb altres accions: 3.2.1

Grau prioritat: Mitja Durada execució: Curta

Línia estratègica 3 Programa 3.2

Agents vinculats a l’execució: DAR, 
DMAH i CCAE

Font de finançament: DAR i DMAH

Indicadors de seguiment: Cap
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