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1. Introducció 

Justificació i motius  

El present document és la memòria del treball dut a terme per impulsar la creació d’un 

obrador comunitari municipal a la ciutat de Sant Cugat del Vallès. 

Durant els últims anys, i amb el sorgiment de noves iniciatives agroecològiques, cada 

vegada s’ha anat fent més evident la necessitat per part de les petites produccions de 

poder transformar el seu producte. Els obradors comunitaris o compartits s’han 

proposat com la opció que pot possibilitar l’elaboració de producte a les petites 

produccions i petits projectes d’elaboració artesana, tot complint la normativa higiènica 

-sanitària i sense la necessitat de fer una gran inversió (Álvarez i López, 2018). 

A Sant Cugat del Vallès, aquest any s’ha configurat un grup promotor per tal d’impulsar 

un obrador comunitari local, aprofitant els pressupostos participatius 2018 de la ciutat. 

En el grup motor hi participen diferents persones de projectes i entitats vinculades al 

món de l’agroecologia (producció i educació principalment) i/o de l’Economia Social i 

Solidària. Jo mateixa, vaig començar a formar part d’aquest grup motor, i aprofitant el 

context del Post-grau de Dinamització Local Agroecològica, en el qual s’enmarca el 

present Treball de Fi de Postgrau, es va veure adequat aprofitar l’avinentesa del TFP 

per tal d’ajudar a impulsar la proposta de l’obrador. També cal dir que hi havia la 

motivació personal per ajudar a potenciar el grup motor de l’obrador, doncs sóc 

membre del projecte de les “Herbes de la Rural de Collserola”, un projecte de cultiu i 

producció de productes derivats de les plantes aromàtiques i medicinals (PAM), un 

d’aquests petits projectes de petites produccions que té la necessitat de poder accedir 

a un obrador sense fer una gran inversió. 

Projecte real al qual es vincula el TFP i context  

Així, el TFP es vincula al grup promotor de la proposta per impulsar un obrador 

comunitari (La Cuina Eco de Collserola) als pressupostos participatius 2018 de la 

ciutat de Sant Cugat del Vallès. El desenvolupant del TFP s’ha donat paral·lelament al 

procés dels pressupostos participatius i durant els quasi dos mesos que han durat les 

votacions, no ha sigut fins al final de tot, una setmana abans de la finalització del 

treball, que no han finalitzat el procés de les votacions i no s’ha sabut el resultat. És 

per això que es veurà com durant tot el plantejament del treball s’han plantejat sempre 

dos escenaris, un en què la proposta no sortia guanyadora, i un altre en que sí. 

Finalment la proposta no va resultar guanyadora. 
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Pel que fa al grup motor, i com ja s’ha dit, en aquest hi participen diferents persones 

d’entitats i projectes del territori vinculades a la producció o educació agroecològica, i a 

l’Economia Social i Solidària. 

El context geogràfic d’on provenen les persones del grup promotor és Sant Cugat 

(incloent aquí les zones de Valldoreix, la Floresta i Mira-sol). Com ja es veurà més 

endavant, pel treball s’ha considerat adient ampliar l’àmbit territorial incloent tota la 

Serra de Collserola (de la qual part de Sant Cugat ja en forma part), ja que és l’espai 

on es troba la major part de la pagesia pròxima.  

El context socioeconòmic de Sant Cugat i la Serra de Collserola està fortament 

condicionat per la proximitat amb Barcelona. Com la resta de ciutats de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, la ciutat i la Serra han patit un fort procés d’urbanització 

en els últims 50 anys, que es tradueix en la pèrdua del sòl agrari, l’augment 

exponencial de la població i un mercat laboral enfocat sobretot als serveis i en part a la 

indústria també, essent l’activitat agropecuària una activitat molt minoritària, quasi 

inexistent. 

Tot i la pèrdua incessant de la pagesia, la tendència en els últims 10 anys és similar a 

la que s’ha patit en altres parts de Catalunya, on han anat sorgint diferents iniciatives 

agroecològiques com grups de consum (El Cabàs, La Civada), projectes de producció 

Imatge 1: Zoom a St.Cugat del mapeig d'iniciatives agroecològiques de Collserola  
Foto: Arran de Terra. 
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d’horta que fan cistelles o venta directa (L’Ortiga, La Rural de Collserola i els Horts de 

la Serreta), projectes d’elaboració artesana (de cervesa com La Florestina o La 

Senglaris o de productes vegans com Bensà), mercats de pagès o de barri (de 

Valldoreix o La Floresta) on hi van els productors, espais de venta directa com el 

Xambao de la Floresta, i botigues de la ciutat que comencen a comercialitzar ecològic. 

També destaca tota la feina en l’àmbit educatiu, com és el programa d’Agroeocologia 

Escolar a les escoles i instituts municipals, i els horts urbans que han anat sorgint, 

alguns per iniciatives autogestionades i d’altres impulsats per l’Ajuntament. En l’àmbit 

de Collserola destaca el procés de Dianamització Local Agroecològica dut a terme per 

Arrandeterra i finançat pel Consorci de Collserola que s’està fent des de fa dos anys. 

En la Imatge 1 es pot veure un mapeig d’iniciatives dut a terme en un dels tallers 

participatius el novembre de 2017.   

Marc teòric 

El marc teòric en el qual es recolza aquest treball és el de la Dinamització Local 

Agroecològica (DLAe).  

La tecnificació i globalització del sistema agroalimentari ha portat a la generalització 

d’un model agrícola basat en el conreu extensiu de monocultius, que necessiten grans 

quantitats d’energia i suplements externs, i que té importants conseqüències a nivell 

social i ambiental (Jacques i Jacques 2012, Sans 2008). Com a resposta a aquest 

model d’agricultura, han sorgit diferents moviments i idees crítiques, com 

l’Agroecologia, que proposa el disseny de models de gestió agrària “centrats en la 

sostenibilitat, ecològica i social dels sistemes agraris” (Altieri 1999).  

Si bé l’agroecologia neix com una ciència dins el món acadèmic, aquesta es considera 

simultàniament “un enfoc científic per l’anàlisi i avaluació dels agroecositemes i 

sistemes alimentaris i una proposta per la praxis tècnico-productiva i sociopolítica 

entorn el maneig ecològic dels recursos naturals”  (Sevilla Guzmán, 2010). Per això  

tres dimensions de l’agroecologia: l’ecològica-econòmica, la socioeconòmica-i-cultural, 

i la socio-política.  

La DLAe sorgeix com una proposta d’intervenció sobre els sistemes agoralimentaris 

per tal de promoure una transició agroecològica. La  Transició agroecològica és el 

canvi a un model agrari basat en els principis d’ecologia i sostenibilitat social de 

l’agroeoclogia. La transició agroeocològica pot treballar-se a diferents escales: a nivell 

d’agroecosistema (quan es treballa a nivell de finca i de comunitat local) o a nivell de 
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sistema agroalimentari (quan es treballa amb la societat major) (Guzmán Casado, 

2018).  

Parlem de Dinamització perquè es busca una implicació activa dels actors, amb 

l’objectiu últim de que aquests siguin capaços d’analitzar la seva pròpia realitat amb la 

seva complexitat i que prenguin mesures per canviar-la, movilitzant així els recursos 

propis i les capacitats endògenes de les comunitats locals (López et al., 2016). És a dir 

que no siguin objectes d’estudi per part d’agents externs que pensen mesures pel seu 

benefici, com passa a vegades amb altres aproximacions d’intervenció sociocultural, 

sinó que al llarg del procés esdevinguin subjectes. Aquest enfoc està basat en els 

principis de l’Educació Popular, de Paulo Freire.  

És local perquè s’entén que han de ser els propis actors del lloc on es desenvolupa el 

projecte, i no uns altres, els que han de dur a terme el procés de transició 

agroecològica, i perquè l’agroecologia es basa en principis de localitat i proximitat, 

entenent els canvis a nivell de finca i local, regional o de societat major com diferents 

escales d’intervenció, totes importants per a un canvi a nivell de sistema agroalimentari 

(Guzmán,  2018). 

Els projectes de DLAe poden ser generals (a escala local o regional i treballen amb 

tots els àmbits, producció, transformació, consum, educació, etc) o temàtics. En aquest 

cas aquest procés es centra en l’àmbit de la transformació, com ja s’ha dit, sense 

oblidar el protagonisme de la pagesia. 

Tradicionalment la transformació i processat d’aliments s’ha dut a terme per 

transformar els excedents de l’horta, per allargar la vida dels aliments i per fer obtenir 

aliments amb altres propietats nutritives i digestives, i alhora sovint servia per 

aconseguir una renda extra. Aquesta transformació es duia a terme a les cases 

(sobretot per part de les dones) o en espais compartits com quan es necessitava una 

infraestructura més específica, com un forn, i s’elaboraven productes per més d’una 

família (Dopazo, 2017).  

Avui en dia, a no ser que sigui per autoconsum, aquestes pràctiques són cada vegada 

més residuals, ja que per a comercialitzar producte elaborat hi ha un seguit de 

normatives sanitàries a nivell europeu que en regulen l’activitat i permeten l’accés a un 

Registre Sanitari (DiBa, 2018).  

Per tal de tenir un Registre Sanitari cal tenir la infraestructura adequada, és a dir un 

obrador. Construir un obrador suposa una inversió important, de manera que projectes 

amb petits volums de transformació (com poden ser petits projectes d’elaboració 



6 
 

artesana, o la transformació dels excedents per part de la pròpia pagesia) no són 

viables dins d’aquest esquema (Álvarez y López, 2017; Dopazo, 2017). 

Tanmateix, aquest tipus de petits projectes artesans i de petites produccions, 

continuen existint en la marginalitat, en circuits informals de producció i 

comercialització, fent venta directa en canals de confiança.  

El creixement d’aquests tipus de projectes es veu limitat per la impossibilitat d’accedir 

als canals formals de comercialització sense un registre sanitari, i aconseguir-ne 

implicaria emprendre un nou projecte de dimensions molt majors, dificultant que 

aquests projectes que elaboren informalment puguin deixar aquesta situació. És en 

aquest context que es fa evident la necessitat de compartir despeses i infraestructures, 

i d’aquí ressorgeix la idea dels obradors compartits o col·lectius1 (Álvarez y López, 

2017). 

El seu paper en el teixit agroecològic pot ser important ja que aporten valor afegit als 

productes i poden ajudar a la viabilitat econòmica dels projectes productius. Alhora,  

permeten el sorgiment de noves iniciatives locals en l’àmbit de la transformació, dins la 

lògica de les produccions per a consum local tot dinamitzant l’economia 

agroalimentària i reforçant la relació producció-consum (Álvarez, 2017). Diversos 

informes en clau de Sobirania Alimentària detecten la promoció d’obradors compartits 

o col·lectius com un element important per ajudar a promoure la transició 

agroecològica (Llaurantbarcelona, 2016; Tendero, Pomar i Sastre, 2017)  

Una de les dificultats, tal com explica Marta Feliu (dinamitzadora de processos 

d’implantació d’obradors compartits a València) en una entrevista a la revista Sobirania 

Alimentària (Dopazo, 2017), és que en general es detecta una reticència inicial quan 

es parla de compartir els obradors, ja que hi ha desconeixença del que es pot fer i el 

que no a nivell legal, i les inspeccions de Sanitat generen por (aquesta tendència 

també ha sigut identificada en aquest procés de dinamització). Tanmateix hi ha 

nombroses experiències a nivell europeu que evidencien que a nivell legal no hi ha 

traves i que és possible construir obradors compartits o col·lectius. Un text editat 

recentment per l’associació valenciana “El Llibrell” (Payá, 2017), recull experiències de 

                                                

1 
 Es diferencia entre obradors compartits (que serien els de propietat pública o privada 

utilitzats per diferents projectes que paguen un lloguer i transformen ells mateixos el producte) i 
els col·lectius (de capital social, els diferents projectes que ens són els usuaris són 
copropietaris, ja que són socis de l’entitat propietària. Pot donar-se que cada projecte 
transformi el seu producte, però també es pot donar una gestió col·lectiva del procés de 
transformació. Aquesta gestió col·lectiva també pot estendre’s en l’àmbit de la producció dels 
ingredients i la comercialització dels productes) (Payá, 2017). 
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diversos països europeus. A França per exemple existeix una xarxa amb més de 150 

obradors compartits. A nivell espanyol la tendència és força recent (i va en auge) i 

s’han identificat diverses iniciatives, la majoria posteriors al 2010. A Catalunya trobem 

tres experiències de moment: dos vivers agroalimentaris, un de la Conca de Barberà i 

l’altre de Tagamanent, i l’obrador de Gallecs. 

2. Diagnòstic 

Per a la diagnosi s’agafarà l’àmbit territorial de Collserola, fent incidència quan calgui 

específicament en Sant Cugat. 

Medi físic  

Geomorfològicament, el massís de Collserola forma part de la Serralada Litoral 

Catalana, en el tram delimitat pels rius Llobregat i Besòs. La seva alçada màxima és el 

Tibidabo, amb 512m d’altura. El massís pertany biogeogràficament al domini 

mediterrani, amb una vegetació de característiques mesomediterrànies. (DOGC, 

2010). 

Es troba al bell mig de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, regió que actualment 

compta amb més de tres milions d'habitants (Idescat, 2018).  En tractar-se d'una regió 

periurbana, el paisatge de la Serra està sotmès a la pressió d'aquesta gran zona 

urbana tant densament poblada que ha configurat l'actual mosaic del parc 

fragmentant-lo entre zones forestals, urbanitzacions, grans infraestructures viàries i 

espais agraris. Els canvis d'usos del sòl s’han caracteritzat principalment per la 

recessió dels espais agraris i dels boscos de Ribera i l'augment de les zones 

urbanitzades i de bosc. (Díaz et al., 2008). Les terres agrícoles van passar d’ocupar 

1.749 hectàrees el 1959 a ocupar-ne 132,3 ha el 2016. Això significa una reducció del 

92,4% (Tendero, Pomar, i Sastre, 2017). 

La majoria de les zones agrícoles de la Serra de Collserola es situen a la seva 

perifèria, principalment als vessants Vallès i Llobregat. La zona vallesana es 

caracteritza per tenir pendents suaus i finques de grans dimensions, mentre que a la 

zona del Llobregat, més muntanyosa, la superfície conreada total és molt superior però 

les finques i parcel·les són de dimensions més reduïdes, i la propietat més dispersa 

(PNSC, 2017). 

Estructura social i demografia 
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Segons dades de l’Idescat, la població total dels 9 municipis que formen part del parc 

és de 1.924.192 habitants. El seu número d'habitants ha augmentat en les últimes 

dècades, degut als diferents fluxos migratoris. Sant Cugat ha passat de tenir 10.000 

habitants el 1960 a tenir-ne quasi 90.000 el 2010 (Idescat, 2017). A part, és de les 

ciutats amb una de les taxes de natalitat més altes de Catalunya. De les ciutats que 

rodegen la serra de Collserola, 8 de les 9 es troben força per sobre de la mediana de 

renta familiar dels 36 municipis que formen part de l’AMB (sense entrar a distingir per 

barris a Barcelona), essent Sant Cugat una de les de renta més alta (IERMB, 2016): 

Aquest fet pot facilitar la sortida del producte ecològic, ja que el perfil mitjà de consum 

ecològic és de persones amb fills, amb una renda amb capacitat de gasto mitjà i amb 

nivell cultural mitjà-alt (Bigiristain et al, 2016). Tanmateix pot dificultar l’accés a la terra 

o a infraestructures de transformació per l’elevat preu d’aquestes. 

Context socioeconòmic i importància del sector agroalimentari  

Pel què fa a la producció, degut a la forta industrialització del s.XX i la terciarització 

que ha patit la regió en les últimes dècades, el sector agrari és pràcticament residual. 

La gran majoria de la població treballa en el sector serveis, aglomerant aquest més del 

80% de la població activa de l’AMB, mentre que la població activa en el sector primari 

el 2010 no arribava ni al 0,2% de la població (Ajuntament de Barcelona, 2017).  

Segons el Catàleg de la Pagesia de Collserola, avui en dia a hi ha una vintena de 

projectes agraris a la Serra. El març del 2017, es va publicar la diagnosi tècnica de 

l’estat de la pagesia a Collserola. Les dades de la diagnosi mostren que els 12 

projectes productius agraris professionals estudiats2, compten amb 35 persones 

implicades, entre els quals es reparteixen de manera molt desigual les 130 hectàrees 

actualment cultivades dins el marc del parc. D’aquests, el 50% consideren que la seva 

viabilitat econòmica és baixa, i l’altra meitat consideren que és mitja.  Un 27% dels 

pagesos afirmen  haver de complementar la renta amb altres feines. (Tendero, Pomar i 

Sastre, 2017).  

Tot i que l'entorn de Collserola mostra força dificultats per la producció, en l'àmbit de la 

distribució i el consum la situació és més beneficiosa degut a la proximitat dels centres 

de consum. Segons les enquestes dels hàbits de consum a la ciutat de Barcelona, el 

65% de la distribució es troba en mans de les grans superfícies, tanmateix les dades 

canvien quan es tracta d'alimentació fresca, aleshores són els mercats municipals els 

                                                

2
 En l’estudi es tracten només projectes agrícoles, i de totes maneres després n’han aparegut 

alguns de nous que s’han inclòs al catàleg però que no sortien a l’estudi. 
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que s'enduen la majoria de la distribució (37,5%) (Ajuntament de Barcelona, 2016). Cal 

dir que comparant les dades de Barcelona amb les de la província a Barcelona, en la 

primera els mercats tenen molta més importància (DiBa, 2017). Tanmateix, la majoria 

dels productors de Collserola (sense comptar els que fan extensiu) tenen els seus 

propis Canals Curts de Comercialització, i el seu producte no arriba a estar en les 

grans superfícies ni en els mercats municipals. 

Pel que fa al consum de producte ecològic, a nivell de la província de Barcelona un 

48% dels consumidors afirmen haver comprat producte ecològic, de proximitat o de 

productor en l'últim més, en el cas de verdures, fruita, carn i ous. Pel que fa a producte 

elaborat, serien conserves i làctics, aquests percentatges es queden al 12% i 24% 

respectivament (DiBa, 2017). La comercialització del producte transformat ecològic es 

trobaria amb menys consumidors.  

Com s’ha dit, la majoria dels 12 projectes estudiats tenen els seus propis canals de 

comercialització (sobretot en el cas de l’horta). Es compta amb la distribució directa a 

través de cistelles, també es serveix a grups de consum, mercats i fires i es fa venta 

directa en finca. Tal i com es veia en la Imatge 1, hi ha diferents iniciatives 

relacionades amb el consum en l’àmbit de Sant Cugat i la serra de Collserola. En els 9 

municipis (Barcelona només compten els barris de muntanya) hi ha més de 13 

cooperatives de Consum, nombrosos establiments i botigues on es ven producte 

ecològic, i força mercats de pagès. 

Estructura del sector alimentari 

A Collserola, tot i l’abandonament de terres que s'ha patit en les últimes dècades, en 

els darrers anys s'han incorporat nous pagesos joves al sector, força dels quals estan 

associats amb formes de Cooperativa o associacions. La Taula 1 (Annex I) ofereix una 

clara caracterització de la pagesia. Podem observar com dels 12 projectes estudiats, 9 

es consideren de dedicació professional (mínim un membre rep la renta principal de 

l'agricultura). De les 35 persones implicades, són 23 les que fan feina directa al camp. 

El perfil  més comú de la pagesia és un home de 43 anys, d'origen urbà, amb estudis 

universitaris no relacionats amb el sector primari (només hi ha dues dones a 

producció, i dos pagesos d’origen pagès també) (Tendero, Pomar i Sastre, 2017). 

De les 9 iniciatives professionals, 5 gestionen diversos cultius com ara horta, fruita 

dolça, oliveres i vinya; 2 es dediquen exclusivament al cultiu de cereals i farratges; una 

experiència combina l'horta amb la gestió d'un ramat de cabres; i la última té com a 

activitat principal la horta però tenen un ramat de cabres (menys de 15), un petit apiari 
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i estan començant a cultivar plantes aromàtiques i medicinals. Les altres 3 iniciatives, 

es dediquen al cultiu de mandarines o  olivera i una és una cooperativa que treballa en 

la promoció de la inclusió social per mitjà de la producció vitivinícola. 

Els projectes es caracteritzen majoritàriament per tenir finques disgregades (7 dels 12) 

amb un accés a la terra precari, fan producció seguint tècniques de l'agricultura 

ecològica (9 de 12 que cultiven exclusivament segons AE, però 6 certificades) i tenen 

circuits curts de comercialització (10 de 12). Per a la transformació alimentària, dues 

de les iniciatives disposen de celler, una té un obrador i un altre en vol construir un.  

Hi ha d’altres projectes que es dediquen a la transformació alimentària a Collserola 

(sobretot els detectats han estat per la zona de la Floresta) no vinculats a la producció, 

sovint de forma artesanal i no regulada, elaborant diferents productes com cervesa, 

pa, conserves, mel, formatges o salsitxes veganes. 

Context institucional 

Avui en dia el Parc té un òrgan gestor que és el Consorci del Parc de Collserola, 

formen part del Consorci les administracions de l’AMB, la Diputació de Barcelona, la 

Generalitat de Catalunya i els nou ajuntaments dels municipis del Parc. (PNSC, 2018) 

La gestió del Parc es du a terme en base el Pla especial d'Ordenació i Protecció del 

Medi del Parc de Collserola (PepCo), document de 1987, que introduïa restriccions a 

la urbanització i definia algunes àrees agrícoles d'interés paisatgístic. Amb la 

declaració del Parc Natural el 2010, des del 2013, s’està definint un nou Pla especial 

de Protecció del Medi Natural i del Paisatge (PepNat), que aparentment tindrà més en 

compte la revitalització agrària de la Serra. L’aposta més ferma per revitalitzar els 

espais agraris no s’ha materialitzat fins als darrers anys. Tot just el 2017 s'ha presentat 

El Pla Agropecuari de Collserola, que té com a un dels objectius “implementar 

polítiques de foment per promoure la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i 

ramaders” (PNSC, 2017). Des del Consorci actualment s’està duent a terme el projecte 

de dinamització agroecològica de Collserola, Alimentem Collserola. En aquest projecte 

es va detectar la creació d’un obrador comunitari com a possible acció per tal 

d’augmentar la viabilitat econòmica de les explotacions, tanmateix no va ser una de les 

accions prioritzades per la pagesia ja que no es va considerar urgent per aquesta.  

Per part d’alguns ajuntaments s’estan promovent polítiques en base principis de la 

Sobirania Alimentària, com és el cas de l’Estratègia d'Impuls de la Política Alimentària, 

a Barcelona. En aquest moment Sant Cugat també és un dels ajuntaments més actius 
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en el projecte de transició agroecològica ja que hi ha una tècnica per temes específics 

d’agricultura urbana i peri-urbana. 

Paral·lelament, l’impuls i promoció de l'Economia Social i Solidària en els darrers anys 

ha obert noves facilitats per a l’emprenedoria en aquest sentit, a Sant Cugat hi ha 

l’Ateneu cooperatiu que ofereix assessorament gratuït a noves iniciatives i algun ajut 

per part de l’ajuntament a la creació de cooperatives. 

Per últim, és interessant mencionar també l’èmfasi que s’està posant en els dos últims 

anys per part de les administracions en el tema del malbaratament alimentari, per part 

del PEMB (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona) s’està començant un procés per 

potenciar iniciatives de reducció del malbaratament alimentari, i per part del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental s’està impulsant el projecte Recooperem per reduir el 

malbaratament a les escoles. Aquest projectes poden ser interessants en tant que un 

obrador pot jugar un paper important a l’hora d’aprofitar els aliments que queden fora 

del mercat, tal com mostra l’experiència de l’associació Espigoladors (més endavant 

es comenta, a la Taula 3). 

Context social i cultural 

El teixit social agrari de la majoria de municipis de l'àmbit de Collserola ha desaparegut 

pràcticament. També el coneixement ecològic tradicional associat a la pràctica de 

l'agricultura i la ramaderia en aquesta regió. Persones que avui en dia encara 

conserven aquest coneixement són poques i en molts casos anònimes. S’entén 

l'agricultura com una activitat del passat, en aquestes ciutats. Tot i això la feina de 

pagès està ben vista i el producte de Collserola es veu com un producte de qualitat, i 

també el fet que es vulgui revitalitzar l'agricultura a Collserola (Tendero, Pomar i 

Sastre, 2017). Iniciatives en l’àmbit de l’educació com el programa d’Agroecologia 

Escolar, o d’altres iniciatives com la Fira agroalimentària de Collserola, estan ajudant 

la visibilització de la Pagesia de Collserola i a la revalorització d’aquesta. Recentment 

el parc de Collserola també està oferint passejades per la Serra, que ara passen per 

projectes agraris enmig de l’itinerari. 

3. Objectius i metodologia 

L’objectiu d’aquest treball és fer una diagnosi participada de les necessitats entorn la 

proposta d’obrador comunitari dels diferents actors rellevants de Sant Cugat i de 

Collserolla, per tal de realitzar una proposta de creació i funcionament d'obrador 

comunitari. I també, en cas que la proposta de la Cuina Eco de Collserola no resulti 
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guanyadora als pressupostos participatius, aconseguir veure si hi ha potencial per 

impulsar-ne un3. 

D’aquest objectiu general es desprenen els següents objectius operatius: 

1. Contextualitzar l’àmbit de la transformació alimentària i identificar actors 

interessats a Sant Cugat i Collserola.  

2. Apropar els actors detectats al procés de les votacions i al grup motor de 

l’obrador. 

3. Investigar els diferents models de gestió d’obradors comunitaris i altres 

processos d’implantació d’aquests. 

4. Implicar el grup motor en el present treball de DLAe, i ajudar a impulsar la 

proposta de l’obrador als pressupostos. 

5. Realitzar una diagnosi participada de les necessitats entorn el procés de 

transformació d’aliments dels actors interessats en l’obrador comunitari. 

6. Segons si la Cuina Eco de Collserola surt votada als pressupostos 

participatius o no: 

a. En cas que sí: Elaborar de manera conjunta amb els diferents actors un 

document per presentar a l’administració municipal on es reculli una 

proposta de funcionament i gestió de l’obrador. 

b. En cas que no: Veure amb el grup promotor i els nous actors implicats 

si hi ha potencial per tal de buscar una altra via per impulsar un obrador 

comunitari. 

Per tal d’aconseguir realitzar els objectius esmentats s’utilitzaran diferents tècniques, 

adequades a cada fase, tal i com es pot veure en la Taula 1. Cal tenir en compte que 

és un procés de dinamització que es dona simultàniament a la creació del grup 

promotor de l’obrador, de manera que aquest grup ja té una finalitat marcada i vida 

pròpia independentment del procés de DLAe. També, tot i que finalment no sortís com 

a acció prioritzada dins el procés de Transició Agroeocològica de Collserola i hagi 

sortit de forma més independent, és interessant entendre aquest procés dins del marc 

més general del procés d’Alimentem Collserola. En un procés de DLAe normal ens 

trobaríem dins la fase d’investigació participativa i acció, dins la qual per desenvolupar 

l’acció cal tornar a dur a terme una petita recerca (la diagnosi sobre les necessitats 

                                                

3
 Com ja s’ha explicat al principi, en el moment de finalització del TFP ja sabem el resultat, 

tanmateix es deixarà el plantejament de la proposta metodològica com es va fer en el seu 
moment, quan encara estaven en curs les votacions i no se sabia el resultat. També es deixarà 
així l’anàlisi dels resultats, on es contemplen sempre les dues possibilitats. 
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que es farà amb les entrevistes i devolució durant el TFP) i la part de disseny i acció 

(que es començaria amb el taller participatiu, i si té continuïtat es desenvoluparà un 

cop finalitzat el TFP). 

Taula 1. Fases i tècniques del procés de Dinamització: 

Fase  Objectius operatius Mètode/tècnica Resultats esperats 

Recerca 

1 i 2. Contextualitzar l’àmbit de la 
transformació alimentària i identificar actors 

interessats a Sant Cugat i Collserola. I  
Apropar els actors detectats al procés de les 

votacions i al grup motor de l’obrador. 

Recerca fonts secundàries Conèixer els 
actors. Sumar 

projectes al grup 
motor. Material 
per la diagnosi 

Observació participant 

Entrevistes semi-dirigides 

3. Implicar el grup motor en el present treball 
de DLAe i intentar mantenir la motivació del 

grup. Ajudar a impulsar la proposta de 
l’obrador als pressupostos. 

Participació activa al grup 
motor 

Continuïtat del 
grup motor. 
Impulsar la 
proposta 

Disseny (semi)participatiu 
de les entrevistes 

4. Investigar els diferents models de gestió 
d’obradors comunitaris i altres processos 

d’implantació d’aquests. 

Recerca fonts secundàries Quadre resum de 
models d'obrador. 

Full de FAQS. 
Assessorament amb 

expertes 

Recerca/ 
Diagnosi 

participativa 

5. Realitzar una diagnosi participada de les 
necessitats entorn el procés de transformació 
d’aliments dels actors interessats en l’obrador 

comunitari. 

Entrevistes + Taller 
participatiu (per fer la 

devolució)  

Diagnosi 
participativa sobre 

les necessitats 
entorn l'obrador 

Planificació 

6.a. En cas que sí: Elaborar de manera 
conjunta amb els diferents actors un 

document per presentar a l’administració 
municipal on es reculli una proposta de 

funcionament i gestió de l’obrador. 

Taller participatiu (en el 
mateix que es fa la 

devolució) 

Document per 
portar a 

l'administració 

6.b. En cas que no: Veure amb el grup 
promotor i els nous actors implicats si hi ha 
potencial per tal de buscar una altra via per 

impulsar un obrador comunitari. 

Taller participatiu (en el 
mateix que es fa la 

devolució) 

Planificació de 
l’acció 

 

Definició del grup mostra i preparació de les entrevistes 

A través de l’estudi del funcionament i gestió d’altres obradors comunitaris4, per la 

composició del grup motor, i fruit de converses informals amb persones del sector, 

s’han detectat tres tipus d’actors potencials interessats en utilitzar els obradors. 

Aquesta classificació ha servit per definir el grup mostra de cara a les entrevistes. 

Aquests tres grups són:  

                                                

4
 Partint del Document elaborat pel Llibrell, per l’assessorament amb Bet Janer, tècnica de 

l’obrador de Montblanc, i pel l’entrevista amb Marta Feliu, dinamitzadora i impulsora d’obradors 
comunitaris al País Valencià.  
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 Petits productors de petites explotacions: sobretot amb el focus en la horta, els 

fruiters i els ramaders de petits ramats. Un obrador pot servir per aprofitar els 

excedents agrícoles, i per permetre la viabilitat de petites explotacions quan es 

pot elaborar producte (altres tipus de cultius o ramaderia).  

 Petits projectes de transformació artesana, que busquen regular l’activitat i 

consolidar el projecte. 

 Entitats d’educació ambiental i formació en restauració.  

El mapeig de les iniciatives existents al territori (objectiu operatiu 1) i la tria dels 

projectes a entrevistar s’ha realitzat a través de converses informals amb diferents 

productors i persones de projectes que elaboren, amb les persones del grup motor, 

i gràcies al propi procés de les votacions de l’obrador als pressupostos 

participatius, que ha acostat a projectes interessats. Així, s’han concretat els 

projectes o persones a entrevistar que conformaran la mostra final de les 

entrevistes. La recerca s’ha centrat sobretot en l’àmbit de Sant Cugat (per la 

transformació artesana ja s’han trobat suficients projectes en l’àmbit municipal, i en 

l’educatiu també) però pel que fa a la pagesia s’ha ampliat a Collserola, ja que a 

nivell municipal no hi ha tants projectes, i s’ha considerat que calia entendre la 

pagesia a un nivell territorial més ampli, no només municipal. La taula 2 mostra els 

projectes entrevistats segons l’àmbit5. També s’han inclòs a la taula dos projectes 

contactats que finalment no s’han entrevistat ja que no han mostrat gaire interès en 

l’obrador (o perquè ja se n’estaven fent un propi, o perquè no volien 

professionalitzar el seu projecte). 

Taula 2: Projectes entrevistats segons àmbit 

Àmbit 
Nº 

projectes 
Caracterísitques dels projectes 

Perfils tècnics  1 Tècnica en agricultura urbana i periurbana de Sant Cugat  

Pagesia 4 Tots fan horta, i tenen algun altre tipus d’explotació (PAM, cabres, apiaris, 
fruiters i/o oliveres): 
- 2 de Sant Cugat, alguns dels membres els quals ja participaven al grup motor 
- 2 de Collserola, contactats perquè van mostrar interès en l’obrador en una 
sessió del plenari de la pagesia de Collserola. 

Elaboradors 
artesans 

4 Es troba diversitat pel que fa al tipus de producció (producte que s’elabora) i a 
la fase en que es troba el projecte (en fase de projecte, molt incipient, 
consolidat): 
- Projecte d’elaboració artesana d’hamburgueses i salsitxes veganes 
- Projecte d’elaboració de pans artesans 

                                                

5
 Aquesta informació s’està incloent dins de “resultats” i no dins de “metodologia” ja que es és 

part dels resultats de la feina d’identificar els actors interessats en la zona de Sant Cugat i 
Collserola (objectiu 1). Tanmateix, a la vegada aquests resultats serveixen per definir la 
metodologia per realitzar les entrevistes. 
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- Projecte d’inserció sociolaboral a través de la transformació agroalimentaria 
- Projecte d’elaboració de xarops de Saüc i Rosella 
Contactats però que no s’han entrevistat finalment: associació de dones 
supervivents de violència masclista que tenen un projecte de menjar preparat, 
i un projecte d’elaboració artesana de cervesa. 

Educació 2 - Tècnic d’Educació i promotor de l’Agroecologia Escolar a Sant Cugat 
- Projecte que du a terme les activitats escolars d’educació ambiental a Sant 
Cugat (ja participant al grup motor). 

 

Com una de les estratègies per acomplir l’objectiu “d’apropar el grup motor al present 

treball de DLAe i viceversa” es va proposar la participació del grup motor en el mateix 

disseny de les entrevistes, ja que aquestes havien de servir a l’interès del grup. Es va 

aprofitar una de les reunions, per presentar la proposta del model d’entrevista, i també 

es va enviar per mail. Les preguntes de les entrevistes semi-estructurades i el disseny 

de la “mini-consulta participativa de disseny de les entrevistes” es poden consultar a 

l’Annex 2. Cal dir que el fet de presentar el disseny de les entrevistes al grup motor i 

l’intent de fer-ho participatiu no va modificar-ne el resultat final, doncs el feedback que 

es va rebre era que ja estava bé (és possible que tampoc se li donés molta 

importància). 

Pel que fa al disseny de les entrevistes, es troben dos blocs principals de preguntes: 

- Unes més encarades a obtenir informació del projecte: persones implicades i 

persones amb dedicació professional; antiguitat del projecte; tipus projecte; 

tipus explotació/producció; producció ecològica i/o de proximitat; relació amb la 

transformació alimentària; canals de comercialització). 

- I unes altres referents a l’interès en l’obrador i al procés en si mateix: valor de 

la producció ecològica i/o de proximitat; motivació de fons del projecte; interès 

en obrador compartit/comunitari; limitacions pel projecte; idees sobre la gestió; 

motivació a mobilitzar-se; possibilitat 2a via per l’obrador. 

Això permetrà poder sistematitzar la informació obtinguda en diferents categories i a 

partir d’aquí analitzar-la agrupant-ho per temàtiques més generals (veure apartat 

resultats). 

Disseny del taller participatiu 

A partir del resultat de les entrevistes s’ha fet el disseny del taller participatiu. S’ha 

esperat a que finalitzés el procés de votació dels pressupostos participatius i que es 

sabessin els resultats per tal de realitzar el taller, així a part de fer-se la devolució (de 

la diagnosi entorn les necessitats) es podien plantejar quins serien els següents 

passos del grup motor i es podia convidar als nous actors que s’hi volguessin implicar.  
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La proposta de la Cuina Eco de Collserola finalment no ha sigut una de les 

guanyadores (d’acord amb els resultats publicats al web de l’Ajuntament de Sant 

Cugat el 27 de juny), de manera que el taller participatiu s’orientarà tal i com es 

proposava en l’objectiu operatiu 6.b: Fer la devolució i veure amb el grup promotor i els 

nous actors implicats si hi ha potencial per tal de buscar una altra via per impulsar un 

obrador comunitari, i començar a traçar el camí. 

En l’Annex 5 es pot veure detalladament el disseny del taller participatiu. S’han utilitzat 

els resultats de les entrevistes i de la recerca prèvia sobre models de gestió d’obradors 

per tal d’estructurar el taller, que té dues parts principals. La primera, on es comença 

fent un repàs dels diferents models de gestió d’obradors, ja que es tracta d’un tema 

força tècnic i desconegut i així tothom parteix de la mateixa informació de base. En 

aquesta primera part, seguidament del repàs dels diferents models de gestió, es fa la 

devolució dels resultats de les entrevistes. L’objectiu, a part de fer la devolució en sí, 

és que aquest apartat serveixi per a què tots els participants tinguin una idea real i 

comuna dels diferents tipus de projectes que estan interessats en la idea d’obrador 

comunitari, i també dels que hi ha al grup motor. S’haurà resolt una de les preguntes 

bàsiques per començar el procés de dinamització (Álvarez y López, 2017), que és: 

amb qui contem? Aquest apartat també hauria de permetre consensuar diferents 

característiques que hauria de tenir l’obrador, per definir les línies generals de quin 

obrador volem (Per a qui? Què s’hi podrà transformar? Com hauria de funcionar?). 

Un cop consensuada la proposta de les línies generals de l’obrador, caldrà plantejar, 

com aconseguim l’obrador? A partir d’aquí la implicació i motivació dels participants 

serà el que determinarà la continuïtat del procés. Així, la segona part del taller 

participatiu, va encarada a plantejar un seguit d’accions, i a poder prioritzar entre elles, 

segons uns criteris bàsics de capacitat d’implicació, de benefici comú (si beneficia a 

tothom), i facilitat d’execució. S’utilitzarà la tècnica de la “matriu de priorització 

operativa de reptes” (López, 2018) modificada. Segons la motivació amb la que arribin 

les participants al taller, es planteja la possibilitat de fer una petita roda sobre la 

capacitat d’implicació abans de començar la segona part.  

Pel que fa al rol de la dinamitzadora, donat que aquest procés per aconseguir un 

obrador a Sant Cugat va començar sense cap procés de dinamització, i que aquest es 

va afegir després per tal d’ajudar a potenciar la proposta, la dinamització no serà tant 

directiva, sinó que serà més de fer propostes sobre tot el que es parlarà. Es farà el rol 

de dinamització mentre el grup motor li sembli bé, i en cas que calgui, es deixarà de fer 
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tal rol si el grup considerés que cal debatre altres qüestions que no s’han proposat des 

de la dinamització.  

El taller participatiu va tenir lloc el dimecres 4 de juliol a les 19h de la tarda, a Cal 

Temerari, a Sant Cugat del Vallès. El lloc escollit va ser aquest ja que és on sempre 

s’havia estat reunint el grup anteriorment. 

4. Resultats i discussió 

Estudi del funcionament i gestió d’altres obradors comunitaris 

Un altre dels objectius plantejats era estudiar el funcionament i gestió d’altres obradors 

comunitaris. Com que el fenomen dels obradors compartits/comunitaris és força recent 

i desconegut, es va considerar important poder tenir referents quan al grup es 

plantegessin qüestions relacionades amb la gestió de l’obrador.  

Per mostrar la informació obtinguda s’ha elaborat un Quadre-Resum on es pot 

observar la diversitat de models d’obradors compartits/comunitaris que existeixen pel 

territori català, i també se n’inclouen dos fora de Catalunya. El Quadre-Resum es 

presenta a l’Annex 4 (no s’ha afegit aquí degut al format de la pàgina del quadre).  A 

Catalunya trobem 3 obradors comunitaris o col·lectius (sense comptar de privats que 

es comparteixin que puguin existir, els quals es desconeixen). Entre els 3 que hi ha 

diferenciem els de titularitat pública que funcionen com a viver d’empreses 

agroalimentàries (compartits), i els gestionats per una entitat o associació de 

productors que elabora el producte de tots/es els/les sòcis/es (col·lectius). Cada cas té 

els seus matisos, que per més detalls es poden consultar el quadre-resum a l’Annex 4.  

A part, també s’ha elaborat un full de “FAQS sobre obradors comunitaris”, que es troba 

a l’Annex 3. El “Quadre-Resum sobre models de gestió” i el document de “FAQS sobre 

obradors comunitaris” s’han utilitzat com a material de suport pel taller participatiu. 

Resultats de les entrevistes  

Les entrevistes semi-estructurades es van realitzar entre els mesos d’abril, maig i juny. 

Els resultats s’expliquen a continuació, agrupats en quatre àmbits diferents:  

1) Característiques dels projectes, perfils, i necessitats detectades entorn el 

funcionament d’un possible obrador comunitari 

2) Necessitats entorn l’espai físic de l’obrador  

3) Aliances 
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4) Idees i possibilitats entorn una proposta de gestió de la Cuina Eco de Collserola 

 

1) Característiques dels projectes i necessitats entorn el funcionament d’un 

possible obrador comunitari 

Els projectes són diversos i mostren diferències importants entre ells, proporcionant 

també diferents punts de vista.  

Pel que fa als projectes entrevistats de pagesia i elaboració artesana, la majoria tenen 

poques persones implicades en el projecte, entre 1 i 3, i en els que en tenen més, les 

altres no hi estan amb dedicació professional (que n’obtenen la seva renta principal). 

Trobem diferències importants també pel que fa a la forma jurídica dels projectes, 

trobant des de cooperatives o associacions de productors i consumidors (en l’àmbit de 

la producció, la pagesia, sobretot), a SLs i també projectes informals (en l’àmbit de 

l’elaboració artesana).  

L’anàlisi de les entrevistes ha permès agrupar els projectes de la pagesia i els 

d’elaboració artesana segons diferents característiques i s’han proposat tres 

tipologies o perfils en funció de la relació amb el món de la transformació 

agroalimentària. 

La primera tipologia seria la pagesia interessada en l’obrador per transformar els 

excedents d’horta. Aquest és un interès manifest per tots els projectes agrícoles 

entrevistats (ja que tots tenen com a activitat principal l’horticultura). Això significa que 

la transformació agroalimentària no té un paper central en el projecte, un aspecte 

important a l’hora de definir el funcionament d’un possible obrador (ja que aquests 

projectes no encaixen en un perfil d’obrador-viver, on per accedir cal un pla d’empresa 

i força tràmits) i també és un factor important a l’hora de preveure la implicació 

d’aquests projectes en un procés de mobilització per aconseguir un obrador. En la 

majoria dels casos (3 de 4) la pagesia entrevistada ja ha produït producte elaborat de 

forma ocasional i informal, que ha distribuït a través dels seus canals habituals de 

comercialització. 

La segona tipologia o perfil seria també la pagesia, però amb una explotació 

directament vinculada a un procés d’elaboració artesana. Alguns dels projectes agraris 

entrevistats han començat o s’estan plantejant la possibilitat de realitzar algun tipus 

d’explotació encarada principalment a la producció de producte elaborat. Serien 

aquests casos: l’elaboració de formatges o iogurts, la producció de productes a partir 

de PAM, o productes de verdures i hortalisses en conserva, fermentats i deshidratats. 
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En aquests casos l’interès en l’obrador és molt major, ja que el procés de 

transformació estaria estretament lligat a l’activitat agrària i és torna central i 

imprescindible. Aquests serien un tipus de projectes que es troben entre els perfils de 

la pagesia que li interessa transformar els excedents com a activitat secundària 

(definida com perfil 1), i els projectes que es dediquen únicament a l’elaboració sense 

producció agrària (que serà la tercera tipologia). 

La tercera tipologia seria la dels projectes dedicats únicament a l’elaboració artesana. 

Entre aquests hi ha diferències importants referents al nivell de consolidació dels 

projectes (algun en fase de disseny del projecte, algun molt incipient i algun més 

consolidat), tanmateix tots comparteixen una motivació de fons, que és l’auto-ocupació 

i la generació de llocs de treball. L’obrador és percebut com una infraestructura 

necessària per la consolidació del projecte, permetent un esglaó entre la informalitat, 

que limita el creixement i possibilitats del projecte, i l’obrador propi, que és una inversió 

massa gran i arriscada per un projecte amb petits volums. Aquest interès és compartit 

pel perfil 2, els projectes agraris vinculats a l’elaboració artesana. En aquest cas, un 

obrador-viver seria un model que pot ser més adequat per aquests projectes, dels 

perfils 2 i 3. 

La majoria dels projectes que necessiten un espai-obrador com a element central per 

la seva activitat han expressat que s’han trobat limitats per la complexitat d’aconseguir 

un obrador propi, per motius econòmics, d’inversió de temps i de desconeixement dels 

aspectes tècnics de la normativa. L’obrador propi es veu com un fet assequible tant 

sols per projectes que manegen un volum de producte elevat. Tot i això, un dels 

projectes entrevistats  s’està construint el seu propi obrador, però la majoria dels altres 

projectes que ho han valorat en diferents moments, finalment ho han desestimat. 

Pel que fa als projectes d’elaboració artesana i als projectes agraris vinculats a 

l’elaboració (perfils 2 i 3), el fet de poder accedir a canals de comercialització formals 

(reglats per la normativa sanitària) es veu com un diferencial per al creixement del 

projecte. En aquests casos, l’hipotètic obrador compartit és vist com un element de 

gran ajut per poder consolidar el projecte i ajudar a fer el pas cap als canals de 

comercialització formals. En cas que el negoci fos fructífer, un dels entrevistats va 

expressar que al final es podrien fer el seu propi obrador.   

L’interès en l’obrador per cada un dels perfils varia, ja que aquests tenen diferents 

característiques i necessitats. En la següent taula (Taula 2) es mostren de manera 

esquemàtica les principals característiques de cada perfil respecte els interessos en 

l’obrador.  
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Taula 2: Interessos detectats en un obrador compartit i requisits detectats que hauria de tenir 

l’obrador perquè els projectes poguessin o volguessin accedir-hi, segons perfils: 

 
Pagesia dedicada a la 

venta en fresc 

Projectes agraris vinculats 

a una activitat 

d’elaboració 

Projectes d’elaboració 

artesana 

IN
T

E
R

E
S

S
O

S
 

Poder aprofitar els 
excedents i els productes 
tarats o lletjos, amb accés a 
infraestructura a baix cost. 

Possibilitat d’elaborar 
productes de quarta gamma 

Facilitat per  transformar 
producte molt divers. 

Accés a canals de 
comercialització formals. 

Permet fer viables 
explotacions petites i 
mitjanes (ex: cabres, PAM) 

Pot ser facilitats per 
comercialització (nous 
canals, marca). 

Accés a canals de 
comercialització formals. 

Pot ser facilitats per 
comercialització (nous 
canals, marca). 

Xarxa amb altres projectes 

 

R
E

Q
U

IS
IT

S
 

Cal que l’accés sigui fàcil, 
no es pot demanar un pla 
d’empresa 

Elaboració 
pròpia/ocasionalment feta 
per 3ns 

Baix cost 

Més dins l’esquema de 
viver, tot i que no sempre 
per produccions molt 
estacionals. 

Dificultats en regularitzar 
l’activitat als inicis del 
projecte 

Elaboració pròpia.  

Poden entrar dins l’esquema 
del viver. 

Possibilitat d’elaboració de 
producte de 3ns. 

 

 

La comercialització és un altre dels aspectes determinants. La majoria dels projectes 

agraris entrevistats tenen estratègies de comercialització multicanal. Tres d’ells venen 

principalment a través de cistelles i grups de consum, dos dels quals ho complementen 

amb la venta a mercats o en finca. L’altre projecte ven sobretot a botigues, 

complementant-ho amb un grup de consum i el mercat de pagès de Sant Cugat. 

Alguns dels entrevistats que ja havien fet conserves o d’altres productes elaborats 

ocasionalment de manera informal s’han trobat que els seus canals de 

comercialització eren limitats pel que fa a poder treure determinats productes (perfil 2), 

com melmelades o productes derivats de les PAM, sobretot pel que fa a les cistelles o 

grups de consum, ja que no són productes de consum tant habitual. 

Pel que fa als projectes d’elaboració artesana, els tres que són projectes ja existents 

(un molt incipient, i els altres dos més consolidats) comercialitzen de manera informal 

a través de fires, mercats de barri setmanals, o grups de consum. El quart projecte 

entrevistat que estaria en fase de “disseny del projecte” no han començat precisament 

perquè no veien viable la inversió necessària per accedir als canals formals de 

comercialització.  

En força dels projectes entrevistats (tant pagesia com elaboradors artesans) han 

esmentat l’interès en la possibilitat de que hi hagués una marca dels productes de 
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l’obrador, o que entressin dins la Marca de Garantia de Producte de Collserola. També 

en el fet d’explorar possibilitats per una comercialització conjunta dels diferents 

productes hipotètics de l’obrador.  

Un altre dels aspectes importants, que la proposta que es va presentar als 

pressupostos ja recollia, és el tema de la producció ecològica. Tots els projectes 

entrevistats comparteixen l’orientació cap a la producció ecològica, però amb diferents 

matisos. La majoria de projectes de la pagesia estan certificats, però no tots, i hi ha 

una preocupació referent a la necessitat o no de certificació ecològica per poder 

transformar en un hipotètic obrador compartit. Els projectes de transformació tots han 

expressat l’interès o ja treballen amb producte ecològic (o de recol·lecció silvestre en 

un dels casos). El valor del producte de proximitat també ha estat esmentat per part de 

diferents projectes de transformació, tot i això, per molts d’ells no és un criteri 

imprescindible. 

Cal tenir en compte que un mateix projecte agrari pot tenir diferents tipus 

d’explotacions, de fet els quatre projectes de la pagesia entrevistada tenen 

explotacions diverses (horta i com a mínim una altra que poden ser oliveres, fruiters, 

apiaris, cabres o PAM), i segons si es parla d’un tipus d’explotació o d’una altra 

respondrien al perfil de “pagesia dedicada a la venta en frec”, o al de “projecte agrari 

vinculat a una activitat d’elaboració”, tot i tractar-se del mateix projecte. Per tant s’ha 

de tenir present que quan es parla dels “projectes agraris vinculats a una activitat 

d’elaboració” sovint aquesta és una activitat secundària dins un projecte agrari divers 

que té com a principal activitat l’horticultura i fa venta en fresc. Aquest fet pot afectar 

directament en la capacitat d’implicació dels projectes en tasques de gestió de 

l’obrador, i en el grau d’interès i urgència en aquest, que tendeix a disminuir. 

Hi ha diferents graus de motivació respecte el projecte de l’obrador. En la majoria dels 

casos es pot trobar una relació entre el nivell de motivació, i el grau de necessitat de 

l’obrador per part de la persona o projecte entrevistats.  

Els més motivats són els que perceben l’obrador com una necessitat essencial per tal 

de dur a terme el seu projecte, o bé perquè no es plantegen la possibilitat de fer el 

procés d’elaboració de manera informal, o perquè veuen els canals de comercialització 

informals massa limitats. Aquí hi trobem projectes tant de la categoria de “projecte 

agrari vinculat a una activitat d’elaboració” o els que són “elaboradors artesans”. 
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Seguint la mateixa lògica, la pagesia que utilitzaria l’obrador com a recurs per una 

activitat secundària (transformar els excedents o productes de quarta gamma) no ha 

mostrat tant d’interès o motivació en mobilitzar-se per tal d’aconseguir l’obrador.  

També s’ha detectat que els diferents graus de consolidació dels projectes influencia 

en el grau de motivació. Els que estan ja existint però en una fase molt incipient 

demostren molt d’interès però poca capacitat de mobilització, doncs perceben que han 

de focalitzar les energies en consolidar primer el projecte.  

Per últim, tot i que en aquest apartat no s’ha parlat dels projectes que hi voldrien 

desenvolupar activitats educatives, ja que s’entenen com a una activitat 

complementària a la de l’obrador (i que necessita físicament un altre espai també, i 

que per tant no entraria dins la lògica de com s’utilitza l’espai obrador) cal dir que a 

l’hora d’impulsar l’obrador l’interès d’aquests actors ha estat i pot ser molt important pel 

procés, doncs es percep com un espai on aprofundir amb l’Agroecologia Escolar 

tractant un nou àmbit, el de la transformació agroalimentària. 

2) Aliances  

Tot i que la proposta no va sortir votada finalment, com que les entrevistes s’estaven 

duent a terme durant el procés de les votacions i no se sabia encara el resultat, també 

es mostren els resultats de la informació obtinguda pensant en cas que la proposta de 

La Cuina Eco de Collserola sortís entre les guanyadores (tant per aquest apartat 

“d’Aliances” com pels dos següents). 

Les entrevistes amb els tècnics també van aportar noves possibilitats d’aliances i 

models de gestió, que caldria explorar. En cas que la proposta sortís votada, es podria 

intentar aconseguir una mínima gestió pública de l’espai, intentant evitar un concurs, si 

hi hagués altres òrgans administratius com el Consorci de Collserola o el Consell 

Comarcal que hi estiguessin interessats. Ara a l’ajuntament de Sant Cugat també hi ha 

una tècnica d’Economia Social i Solidària, que pot ser juntament amb els del 

departament de Comerç, sabria plantejar un altre model de gestió, més semblant al 

d’un viver, com el cas de Montblanc.  

Per altra banda, algunes de les persones entrevistades han comentat que en cas que 

la proposta no sortís guanyadora en els pressupostos participatius es podrien intentar 

buscar altres vies. S’han esmentat ajuts de convocatòries de bancs, i també buscar 

aliances amb les administracions locals, comarcals o de Collserola, en l’últim cas 

també a través del procés d’Alimentem Collserola. 
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3) Necessitats entorn l’espai físic d’un possible obrador comunitari 

S’ha demanat informació sobre el procés de transformació alimentari que es fa o es 

faria, i sobre quina maquinària es necessita i espais per utilitzar.  

Pel que fa a la maquinària, sovint s’ha mencionat l’autoclau, aparell utilitzat per fer 

conserves i melmelades. Sovint aquest aparell va associat a una empotadora. També 

s’ha mencionat un assecador o deshidratador, ja que és una altra màquina que permet 

conservar els aliments. Per processos de fermentació (com per fer formatges o 

fermentats amb hortalisses) es menciona l’ús d’una càmera freda. També per 

emmagatzemar els possibles productes frescos abans de la transformació. O per 

guardar com a magatzem els ja elaborats semi-frescos, com fermentats, formatges o 

productes de quarta gamma. Alguns projectes han mencionat maquinària més petita 

com una amassadora, una premsadora, una màquina de picar verdura, o una màquina 

per envasar al buit. També un espai d’emmagatzematge. 

Cal també una zona de cuina en calent, amb fogons i forns.  

Pel que fa a l’espai de treball, com a espais importants també s’han mencionat un 

espai amb funció de magatzem i un de reunions o activitats complementàries a 

l’obrador, que hauria d’estar fora de la zona de treball (per normativa). Per les activitats 

educatives es considera essencial aquest espai, que hauria d’estar dotat d’una cuina 

per fer activitats de formació, tant amb escoles com amb adults. A part, seria molt 

adequat que la sala de formació/aula educativa estigués paret amb paret amb l’espai 

de treball de l’obrador i que aquesta fos de vidre, de manera que es pogués veure el 

treball dins l’obrador, per tal de vincular l’activitat educativa amb l’activitat d’elaboració 

real. 

Un altre aspecte important que s’ha mencionat és l’elaboració de productes sense 

gluten. Caldria investigar més les possibilitats reals d’aquesta opció. I també el fet de 

compartimentar l’espai de treball per tal de que hi pugui haver diferents projectes 

treballant a la vegada i poder optimitzar al màxim l’obrador. 

4) Idees i possibilitats entorn una proposta de gestió de la Cuina Eco de 

Collserola 

A les entrevistes també es va demanar informació sobre qui es creia que hauria de 

gestionar aquell obrador i encarregar-se de l’espai. Aquest és un aspecte que no està 

definit a la proposta presentada i tampoc hi ha un esquema clar per part de 

l’Ajuntament. Durant les reunions, el grup motor havia valorat que era un punt sobre el 
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qual es podria fer incidència, portant una proposta en cas que la Cuina Eco de 

Collserola sortís votada. 

Hi ha la percepció general per part dels diferents projectes que el més probable és que 

l’Ajuntament tragués a licitació l’obrador. Doncs els pressupostos participatius són una 

inversió puntual, i el funcionament habitual de l’Ajuntament de Sant Cugat és que no 

gestiona directament els espais, sinó que els ofereix a concessió. Les dues persones 

tècniques entrevistades també coincideixen en aquest plantejament.  

Aquest fet sovint genera la por de que es faci un concurs, que el guanyi una entitat que 

no està vinculada ni motivada amb el projecte i que acabi essent un espai “hermètic” o 

“per quatre amics”. Aquest escenari genera bastanta incertesa que s’ha vist reflectida 

a les entrevistes, on les diferents persones han anat plantejant diverses preguntes i 

possibilitats.  

En tots el casos, menys en l’entrevista amb un dels pagesos, s’ha posat èmfasi en el 

fet de que els diferents projectes tinguin capacitat de decisió sobre el funcionament de 

l’obrador.  

Per una banda, sovint (en quatre de les entrevistades) s’ha expressat que podria ser 

interessant crear una associació o plataforma dels diferents projectes que vulguin ser 

usuaris de l’obrador, i que sigui aquesta entitat qui ho gestiona. S’han plantejat 

diferents funcionaments de tal entitat, per una banda com una entitat amb alguna 

persona alliberada que duu a terme les tasques de gestió, i per altra banda, per evitar 

més burocratització i costos, una plataforma on cada associació assumeix alguna de 

les tasques de gestió i manteniment, fins i tot de manera rotativa.  

Per una altra banda, també s’ha proposat un model en què si bé els projectes haurien 

de tenir “veu i vot” no cal que siguin els encarregats d’executar les funcions de 

manteniment i gestió diàries de l’obrador, que les podria executar una altra entitat o 

gestor de l’obrador. Tanmateix si que prendrien les decisions sobre el seu 

funcionament, criteris d’ús, d’entrada i sortida de projectes, etc. 

Resultats del taller participatiu 

A part dels diferents projectes o persones entrevistades (que eren 11), també hi havia 

tres persones més que en algun moment havien participat a les reunions prèvies del 

grup motor a qui se’ls va fer arribar la convocatòria i es van mostrar interessades. Una 

d’elles hi havia estat participant amb continuïtat des de l’inici, i és membre de la XES i 
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Imatge 1: Material utilitzat per plantejar les 
línies general de l’obrador en funció dels 3 

perfils detectats 

de l’Ateneu Cooperatiu. També, dir que una de les altres dos és part de l’equip 

dinamitzador del procés d’Alimentem Collserola, del qual ja se n’ha parlat. 

L’assistència al taller va ser dificultada per canvis de data, ja que la primera data va 

ser fixada per una setmana abans (el 27 de juny), tanmateix, després es va saber que 

els resultats de les votacions es publicarien aquell mateix dia, i es va decidir retardar 

una setmana la reunió. Per la primera data hi havia més persones assistents 

confirmades que per la segona.  

Finalment a la reunió-taller hi van assistir 5 persones de diferents projectes o entitats, 

a part de la dinamitzadora. Van haver-hi tres baixes de persones que havien confirmat 

prèviament, i una altra de les persones convocades va arribar fins al local però per una 

confusió en no trobar l’espai de la reunió va marxar.  

Les cinc persones eren: un dels productors (que ja estava anteriorment al grup motor), 

dues persones de diferents projectes d’elaboració artesana (que no participaven 

prèviament), el tècnic d’educació i la persona de l’Ateneu cooperatiu (ambdós del grup 

motor).  

La primera part de la reunió es va 

desenvolupar segons l’esquema previst en 

el disseny del taller (correspon a la part de la 

devolució dels models d’obrador, de la 

diagnosi de les necessitats, i de les 

característiques que hauria de tenir 

idealment l’obrador comunitari que 

albergués tots els projectes).   

Es va valorar especialment bé per part dels 

participants la devolució dels models 

d’obradors i l’anàlisi dels 3 perfils de 

projectes interessats. La part de les 

característiques que hauria de tenir 

idealment l’obrador comunitari (Imatge 1) va 

acabar essent una exposició amb 

cartolines/papers (sense dinàmica en 

concret). Aquesta part no es va veure tant 

útil ja que les característiques exposades 

encaixaven a la perfecció en un model 
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Imatge 3: Les tres línies d’acció sorgides al taller 
per tal de caminar cap a un obrador comunitari 

d’obrador de titularitat pública amb una inversió important (com hauria estat si la Cuina 

Eco hagués guanyat els pressupostos), però com que hi havia noves possibilitats 

obertes aquesta proposta de màxims podia canviar. De totes maneres va servir per 

tenir clares unes línies generals compartides a nivell grupal, deixant clars els aspectes 

que eren imprescindibles i els que eren vistos com desitjables, és a dir, un obrador de 

màxims que pot ser retallat segons les possibilitats i oportunitats reals que es 

presentin.  

 

La segona part de la reunió, que anava destinada a definir els següents passos del 

grup i a pensar com es podia aconseguir un obrador a Sant Cugat va anar diferent de 

com s’havia plantejat en un inici. No es va fer la dinàmica de la matriu de priorització 

de reptes, ja que una de les persones portava una proposta de per on es podia tirar. 

La nova proposta va obtenir ràpidament el consens, de manera que era innecessària 

la dinàmica de priorització. El grup va valorar que es podia començar a buscar algun 

espai fàcilment adaptable a tornar-se obrador, i que si funcionava com a obrador 

compartit i tenia demanda després pot ser 

es podria passar a reclamar a 

l’administració que en fessin un. Espais 

públics com cuines d’equipaments 

municipals (el Casal de Joves de 

Torreblanca o l’Ateneu), o altres cuines 

privades d’entitats o restaurants serien 

aquest “espai fàcilment adaptable”. En 

aquest moment vam tenir dubtes sobre si el 

Imatge 2: taula 
i material 
utilitzat en 
finalitzar el 
taller. 
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Registre Sanitari permetria dur a terme les diferents activitats, de cuina i obrador. Per 

la informació recopilada es va creure que sí que era possible, tot i això caldria un 

assessorament expert. Van sortir tres línies d’acció que calia dur a terme per tal de 

poder caminar cap a trobar aquest espai-obrador:  

1) Més formació i assessorament tècnic: No es veia com indispensable però si com a 

interessant. Es farà una llista amb els contactes tècnics que tenim. La pròxima reunió 

es valorarà la possibilitat d’organitzar un seminari o jornada formativa. 

2) Buscar cuines ja existents que podrien estar obertes a fer-se obrador: Es van 

detectar algunes com la de Jeroni de Moragas, el Casal de Joves de Torreblanca, la 

de l’Ateneu o les escoles municipals.  

3) Definir i sumar nous projectes interessats: poder elaborar un document on es 

detallés l’ús que es voldria fer de l’obrador i els projectes que l’utilitzarien (hores 

setmanals d’ús, tipus d’elaboració, maquinària utilitzada, canals de comercialització, 

etc.) per poder valorar les diferents possibilitats. 

Per acabar, es van assignar tasques i es va marcar data per la pròxima reunió, el 25 

de juliol.  

Discussió 

Revisant els objectius i els resultats esperats que s’han plantejat en el disseny 

metodològic d’aquest treball (Taula 1) es pot dir que s’han pogut acomplir tots amb èxit, 

però amb diferents graus. S’ha mantingut la continuïtat del grup motor, i fins i tot s’hi 

han sumat nous participants gràcies al procés de les entrevistes. Tot i això ara que 

s’ha finalitzat el TFP caldrà veure com continua el grup sense la figura d’una persona 

que estigui fent bona part de la feina tècnica i s’encarregui de bona part de les 

tasques. 

A l’hora d’avaluar la metodologia emparada, cal tenir en compte que el context de les 

votacions dels pressupostos participatius va condicionar tot el disseny i 

desenvolupament del TFP. Com a conseqüència positiva, si bé tot i que la proposta de 

la Cuina Eco de Collserola  no va sortir votada, el procés va servir per aglutinar 

diferents actors i evidenciar l’interès en el tema. Per contra, una de les conseqüències 

negatives del context incert dels pressupostos ha sigut que el disseny metodològic 

havia de proporcionar resultats útils tant si la proposta sortia guanyadora com si no. El 

fet d’haver de fer un disseny de les entrevistes més ampli, incloent les dues 

possibilitats, va fer que es posés menys èmfasi en les entrevistes pel que feia a 
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contemplar opcions si la proposta de la Cuina Eco no sortia votada, com ha sigut 

finalment. De la mateixa manera, les persones entrevistades tenien l’energia posada 

en el procés de les votacions i encara no s’havien plantejat seriosament què passaria 

si no es guanyava la votació, de manera que les respostes obtingudes en les 

entrevistes quan es treia el tema han estat molt generals i més aviat espontànies que 

no reflexionades. Aquest fet es pot veure en el desenvolupament de la segona part del 

taller participatiu, segons les respostes de les entrevistes es va fer un disseny que va 

resultar poc útil ja que havien sorgit noves idees més acotades i realistes des de que 

es van fer les entrevistes.  

Haver tingut la informació de la proposta que un dels participants (que havia estat 

entrevistat) va portar al grup prèviament al taller hagués ajudat a enfocar millor la 

devolució dels resultats contemplant la nova opció, i es podrien haver inclòs en el 

material exemples d’obradors que s’hagin fet  a partir de cuines (que n’hi ha però no es 

van incloure), i s’hagués pogut dissenyar la segona part millor.  

Si bé hagués estat interessant poder tenir una idea de l’ús que se’n voldria fer més 

acotat i fins i tot un pla de viabilitat, i plantejar-lo des del treball fet en aquest TFP, com 

que això podia variar molt segons el resultat de les votacions, es va valorar que també 

és una tasca que es podria fer des del grup motor un cop s’anessin definint les opcions 

reals sobre l’obrador, de fet una de les accions resultants del taller és elaborar un 

document amb preguntes per passar als diferents projectes interessats en ser usuaris 

de l’obrador i així poder anar acotant més l’ús i les necessitats.  

Per últim dir que hagués estat interessant indagar més a l’hora d’obtenir informació en 

aspectes de gènere, entenent també el feminisme com a eix transversal de 

l’agroecologia. Sobretot tractant-se del tema de transformació agroalimentària, una 

tasca tradicionalment més femenina. Per fer-ho es podria haver intentat aprofundir 

més sobretot quan s’entrevistava a la pagesia que transforma excedents, on les 

tasques de transformació alimentària formen part del “treball informal” i on en alguns 

dels projectes entrevistats afirmaven que duien a terme el procés de transformació 

amb ajuda de companyes que participen en un grau més o menys formal o informal del 

projecte. A partir d’aquí es podria ni que sigui haver visibilitzat més aquest treball a 

l’apartat de resultats o pot ser haver plantejat un contacte amb les “companyes” o 

algun altre tipus d’acció durant el transcurs de les entrevistes i en la convocatòria del 

taller. 
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5. Conclusions 

Pel que fa en relació amb la DLAe, una de les reflexions que han sigut molt palpables 

durant aquest procés, i claus per al TFP, ha estat que quan es tracta de dinamitzar 

qüestions que tenen aspectes molt tècnics, com és el cas d’un obrador, és molt 

important que l’equip de dinamització tingui un coneixement mínim del tema, i sobretot 

és clau la proximitat amb persones amb formació tècnica o amb experiència en el 

tema, perquè puguin fer un assessorament.  

També crec que l’experiència de dinamització amb aquest TFP és interessant pel que 

fa a reflexionar sobre la figura de/la dinamitzadora, ja que el grup motor de l’obrador es 

va formar de manera autònoma, independentment de cap procés de dinamització. En 

aquest casos, el plantejament del rol del/la facilitador/a canvia bastant del que 

normalment s’espera en un procés normal de DLAe. Seria més aviat el rol d’algú que 

en certs moments apareix segons les necessitats del grup motor i quan aquest ho 

decideix (perquè busca la figura de la dinamització activament o perquè accepta una 

proposta, com és el cas d’aquest TFP), més que el rol d’algú que inicia i dirigeix un 

procés. Tanmateix, aquesta figura del/la dinamitzador/a també té certs inconvenients, 

ja que en el moment en què apareix pren un nou rol (més implicat i de coordinació) i a 

més pot prendre més tasques de les que faria habitualment, i després costi de trencar 

aquesta dinàmica en cas que la persona que havia fet de dinamitzadora continuï 

participant del grup. 

El fet d’entendre el TFP com un petit treball de dinamització dins un procés de DLAe 

més gran, com és el que s’està duent a terme a Collserola, planteja algunes qüestions. 

Per un costat, permet entendre el treball de dinamització dut a terme amb el TFP dins 

la fase III d’un procés més gran i real de DLAe, la qual cosa evidencia la necessitat de 

tornar a obrir un període de recerca dins d’aquesta fase, per decidir com executar 

l’acció (semblant al de la fase I però amb un objectiu molt més concret, desenvolupar 

l’acció escollida). Per una altra banda, la meva valoració és que per la feina requerida 

(sobretot pel que fa a la recerca sobre aspectes tècnics, com els diferents models 

d’obrador, i pel contacte amb els diferents actors per sumar-los al procés), i la feina 

que requerirà continuar amb el procés per impulsar un obrador a la ciutat, a no ser que 

es treballi amb un grup motor amb un nivell de necessitat i motivació molt alts, la figura 

d’una persona dinamitzadora que alhora duu a terme tasques tècniques pot ser clau 

per la continuïtat i èxit del procés (aquesta percepció és compartida per alguns dels 

membres del grup motor, que en algun moment ho han expressat així). 
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Per altra banda, i pel que fa a la utilitat i interessos d’un obrador comunitari relacionat 

amb els conceptes presentats en el marc teòric sobre la transició agroecològica, els 

resultats obtinguts evidencien com un obrador pot ser un element important per la 

dinamització del teixit agroeocològic a diferents nivells.  

Per un costat, l’interès i impacte que pot tenir a la pagesia s’ha fet evident, hi ha 

diversos projectes que han expressat que ho veuen com una iniciativa molt 

interessant, i que creuen que molts pagesos hi podrien estar interessats. Per una 

banda els permet aprofitar millor les collites ja que hortalisses que descartarien, per 

aspecte, mida, caducitat, etc, les podrien aprofitar, i alhora els permetria tenir més 

producte a l’hivern. Per altra banda, permetria que moltes de les explotacions agràries, 

que ja són diverses, poguessin consolidar altres línies a part de l’horta, com la 

ramaderia, o certs cultius que necessiten processament. Això permetria una 

diversificació de les explotacions, i podria ser un element que ajudaria a frenar la 

tendència a la homogeneïtzació i simplificació de les explotacions agràries. Un dels 

problemes detectats (en aquest estudi i també en la diagnosi tècnica de l’estat de la 

pagesia de Collserola de Tendero, Pomar i Sastre publicat l’any passat) també ha sigut 

el difícil accés a la terra i als recursos a Collserola. Un dels pagesos expressava que 

en els darrers anys s’havien quedat sense aigua al pou. A Collserola hi ha molts 

camps que no tenen una mida prou gran per cultivar extensius de secà, però per altra 

banda el cultiu d’horta es fa difícil per l’escassetat d’aigua. Aquests camps podrien ser 

aprofitats per fer-hi explotacions alternatives que no requereixin ni de tant d’espai com 

els extensius, ni de tanta aigua com l’horta, com pot ser cultius com les PAM, apiaris, 

ramaderia, etc. Es tractaria de petites explotacions que si poguessin elaborar el 

producte fàcilment serien viables, explotacions que es beneficiarien molt en cas de 

disposar d’un obrador accessible.  

Més enllà de la pagesia, un obrador pot ser un espai utilitzat pels petits projectes 

d’elaboració artesana. Si l’obrador funciona amb valors en base la producció ecològica 

i els productes de proximitat, els projectes que hi elaborin estaran contribuint a enfortir 

el sector agrari local o regional. Per altra banda, pel que fa a la comercialització, 

etiquetar amb marca de Collserola o de l’obrador de Collserola tindria un efecte similar. 

A part de les tasques d’elaboració que s’hi fessin, podria ser un espai educatiu de 

divulgació i formació, ajudant a visibilitzar la pagesia de Collserola i sensibilitzant en 

temes d’agricultura ecològica i sostenible. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1 

Taula 1: Principals característiques de les dotze experiències de producció agrària 

estudiades en la diagnosi tècnica de l’estat de la pagesia a Collserola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Tendero, Pomar i Sastre, 2017. 
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ANNEX 2 

Disseny (semi-)participatiu de les entrevistes:  

Cal respondre la pregunta: Després de les votacions què? Ens interessa anticiparnos als 

resultats i pensar ara què passa amb el grup? Volem aprofitar ara que s’han de fer entrevistes? 

Objectiu: Validació per implicació en el procés de dinamització. Saber quina informació 

interessa al grup. Establir prioritat entre actors a ser entrevistats i determinar l’interès en cada 

un. Començar la reflexió de què passarà després de la votació. 

Metodologia: A partir d’un document prèviament elaborat per la persona dinamitzadora, 

lectura conjunta i debat entorn aquest per tal de fer modificacions si s’escau i validar-lo.  

Entrevistes semi-estructurada 

Objectiu general entrevista: Elaborar un document de proposta de gestió en base la diagnosi 

de les necessitats per entregar als tècnics de l’Ajuntament/ Tenir material de cara a pensar en 

una possible gestió de l’obrador independentment dels resultats de les votacions/ Implicar 

nous actors /Donar a conèixer el projecte i les votacions/sondejar la possible implicació dels 

projectes i opcions alternatives si no sortís votat.  

Actors detectats:  

0. Tècnics administració.  

Què passarà si surt la proposta? Com es pensaria gestionar? Si no surt, quines altres opcions hi 

ha?  

1. Pagesia de Sant Cugat:  

- Característiques del projecte. Num persones, edats i sexe. Antiguitat. Tipus explotació i 

dimensions. Com comercialitzen i dificultats. 

- Interès en la transformació alimentària 

- Si ja n’han fet, via de comercialització (estraperlo?) 

- Quins productes creuen que transformarien 

- Quin pes dels productes transformats vs sense transformar preveuen (a priori) 

- Els transformarien ell/es mateixos/es? Segons? 

- Com hauria de ser un obrador perquè els fos útil? Localització? Ecològic? 

- Caldria emmagatzemar? 

- Com hauria d’estar gestionat? 

- Què fem si la proposta no surt votada? 

 

2. Transformació alimentària:  

- Fan transformació actualment? Què produeixen? 

- On? Com ho venen? 

- Tenen intenció de regularitzar l’activitat? 

- Quina activitat voldrien dur a terme a un obrador? Seria puntual? Setmanal? Diària? 

- Com hauria de ser un obrador perquè els fos útil? Tema ecològic? 

- Dificultats per incorporar-se a una activitat d’aquestes? Què ho podria facilitar? 
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- Com s’hauria de gestionar l’obrador? 

- Què fem si la proposta no surt votada? 

 

3. Educació:  

Quin és l’interès d’un obrador per l’educació ambiental? Què s’imaginen que s’hi podria fer? 

Que caldria per desenvolupar-hi activitats? Com s’hauria de gestionar? Què fem si la proposta 

no surt votada? 

 

Informació comuna a tots: Nom, edat, gènere, nivell d’estudis, experiència en el sector. 
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ANNEX 3    FAQS: obradors comunitaris 

QUÈ ÉS UN OBRADOR? 

És l’espai on es duu a terme la transformació agroalimentària per tal d’elaborar aliments processats a partir de 

les matèries primeres. La diferència entre un obrador i una cuina convencional (d’una casa) és que l’obrador té 

un Registre Sanitari. Si no tens Registre Sanitari, no pots vendre aliments processats de forma legal, ja que no 

s’hauria pogut acreditar que s’ha fet seguint una sèrie de normes sanitàries obligatòries.  

 

I UN OBRADOR COMPARTIT O COL·LECTIU? 

- Compartits: serien els de propietat pública o privada utilitzats per diferents projectes que paguen a 3rs (a 

l’administració pública o a un privat, segons el cas) a canvi d’utilitzar l’espai. Cada projecte elabora el seu propi 

producte. 

- Col·lectius: Diferents projectes es posen d’acord per dur a terme una compra col·lectiva de l’obrador. No en són 

usuaris, sinó copropietaris que també utilitzen l’obrador.  

INTERÈS 

1. Quin interès té i pot tenir un obrador comunitari?   

- Fa accessible l’àmbit de la transformació agroalimentària als petits projectes i petites produccions 

agràries, millorant-ne la viabilitat econòmica i creant productes nutritius amb valor afegit. 

- Permet aprofitar els excedents i tares del sector primari i reduir el malbaratament alimentari. 

- Permet la creació de nous projectes en l’àmbit de l’elaboració artesana, creant nous llocs de treball 

i actuant com a agent de dinamització econòmica i del teixit agroalimentari local.  

- Pot permetre la formació en cuina, i l’educació i difusió d’hàbits de vida i consum saludables, basats 

en valors de sostenibilitat ecològica, proximitat i justícia social.  
1.  

2. Qui se’n pot beneficiar? Qui el pot fer servir?  

Principalment: projectes agraris per a transformar els seus excedents, petits projectes agraris enfocats 

a produir productes elaborats i petits projectes d’elaboració artesana.  

GESTIÓ I FINANÇAMENT 

2. El model de gestió dels obradors compartits i col·lectius és sempre el mateix? 

No. Existeixen exemples d’obradors compartits i col·lectius molt diversos per la península. Hi ha més 

d’un tipus de model de gestió d’obradors compartits, i també diferents tipus d’obradors col·lectius. Per 

a més informació consultar “Paya, 2017”, o el Quadre Resum de models de gestió d’obradors.   

3. En un obrador compartit tu transformes el teu propi producte, o el transformen 3eres 

persones? 

Depèn del model d’obrador i del tipus de gestió escollida. Es poden trobar obradors on els diferents 

projectes usuaris transformen cadascú per la seva banda. D’altres on sempre hi ha les mateixes 

persones treballant a l’obrador i fent les tasques d’elaboració, i els diferents projectes aporten la 

matèria prima (són casos d’obradors per a projectes agraris). També existeixen casos mixtes on els 

sòcis de l’obrador transformen cadascú el seu producte però alhora ofereixen el servei de 

transformació a 3rs.  

4. Qui gestiona els obradors compartits o col·lectius? 

A vegades quan són de titularitat pública els gestiona directament l’administració. Quan són privats 

(de capital social) els gestiona una entitat o associació de productors. També es pot donar que 

l’obrador hagi estat finançat per l’administració però que la gestió la porti una entitat. 
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5. Costa molts diners? Com es pot aconseguir finançament? 

Hi ha molts casos. Pot caldre una inversió mínima quan es reaprofiten espais, com cuines industrials, o 

pot caldre una inversió més gran. Per fer-lo nou, hi ha exemples d’obradors molt diferents, des dels 

20.000€ als 400.000€, depenent dels m2 i de les prestacions que s’incloguin a l’obrador. 

Existeixen els fons LEADER provinents de la UE, tot i que només són d’aplicació a zones rurals. També 

es troben casos on les administracions municipals o regionals han aportat fons. Per altra banda en 

casos d’obradors amb capital social, s’han finançat gràcies a les aportacions de les sòcies, o amb 

plataformes de microfinanciació col·lectiva. 

6. S’ha de seguir una normativa molt estricta?  

La normativa és similar a tota la UE. En cada regió es transposen els reglaments europeus a normativa 

local amb algunes peculiaritats. No obstant, en tot l’espai europeu les normatives tenen una mateixa 

base. Es tracta del “paquet higiènic-sanitari”, conformat principalment pels reglaments 178/2002, 

852/2004 i 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell. També cal consultar el pla urbanístic local 

pels requisits i normatives que ha de seguir el lloc escollit. Segons l’elaboració que es vulgui fer n’hi 

haurà prou amb el Registre Sanitari municipal o a caldrà aconseguir l’autonòmic. 

FUNCIONAMENT 

1. Si ja tinc un obrador, hi puc elaborar qualsevol producte alimentari? 

No. Depenent del tipus d’elaboració la instal·lació haurà de complir uns requisits o uns altres. Per això 

és molt important tenir clar què es voldrà elaborar abans de fer-se un obrador, per assegurar-se que 

complirà la normativa escaient. La normativa també pot variar segons el canal i lloc de comercialització 

previst per l’activitat (fires, botigues, etc). Per a saber els requisits cal anar a parlar amb el 

departament de Sanitat del municipi on es vol fer l’obrador. 

 

2. S’hi poden elaborar tot tipus de productes? Més d’un a la vegada? 

Per obtenir el Registre Sanitari, t’has de donar d’alta de les claus corresponents. A la normativa hi ha 

diferents claus que tenen una sèrie d’implicacions i varien segons el tipus de productes que es 

transformen. No són les mateixes pels productes vegetals, que pels càrnics, que làctics, etc. Si la teva 

instal·lació i l’ús que planeges fer-ne entren dins la normativa, pots donar-te d’alta de tantes claus com 

et sigui necessari. 

3. Hi ha algun tipus d’incompatibilitat entre diferents tipus d’elaboracions? 

Pot haver-hi. No es poden elaborar en el mateix espai productes que puguin donar contaminacions 

creuades. Per això cal conèixer bé el procés d’elaboració de cada producte i saber quins espais de 

l’obrador s’utilitzaran. Pot ser que n’hi hagi alguns que no es poden elaborar en el mateix espai, cosa 

que implicarà o limitarà el tipus d’elaboracions, o caldrà fer un disseny de l’obrador amb més espais, 

de manera que no es pugui donar aquesta contaminació perquè s’elabora en diferents espais. Sovint 

és el cas d’elaboracions on la normativa és més restrictiva (com amb producte càrnic, o fermentats 

làctics, o elaboracions sense gluten). 

4. Es poden elaborar productes certificats ecològics i convencionals al mateix obrador? 

Sí, mentre expliquis les pràctiques d’elaboració de cada producte i quedi clar que no es barrejaran en 

cap moment. 

Document elaborat per Berta Claramunt Serra. FONTS: 1) Payá, Inés. 2017. Exemples de models de gestió en 

obradors col·lectius/compartits. El Llibrell: València. 2) Quadre Resum de funcionament d’obradors comunitaris, 

elaboració pròpia a partir de converses amb tècnincs/ques d’obradors compartits de Catalunya.
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ANNEX 4    Quadre-Resum de models de gestió i funcionament d’obradors comunitaris 
A CATALUNYA6 

TIPUS TITULARITAT PÚBLICA 
GRANS INVERSIONS 

TITULARITAT PÚBLICA 
PETITES INVERSIONS 

CAPITAL SOCIAL? 
 

TERCER SECTOR SENSE 
ÀNIM DE LUCRE 

NOM 
Viver agroalimentari de la 

Conca i Espai Cuina. 
Montlbanc 

Viver d'Empreses 
Agroalimentàries Municipal de 
l'Ajuntament de Tagamanent 

(VEAMAT) 

Obrador de Gallecs Espigoladors
7
 

Objectiu Espai per ser usat per la 
pagesia que elabora de forma 
habitual i elaboradors artesans 
no pagesos 

Espai per la pagesia que 
aprofita els excedents, pagesia 
que elabora de forma habitual i 
elaboradors artesans no 
pagesos. 

Transformar productes de la 
pagesia de Gallecs  

Reduir el malbaratament 
alimentari.  

Qui n’és 
propietari 
Qui el gestiona 

Titularitat i gestió del Consorci 
de la Conca de Barberà 
Tècnica agroalimentària al 
càrrec 
Adscrits al Registre Sanitari de 
Catalunya 

Titularitat i gestió municipal. 
Col·laboren amb el Consell 
Comarcal del V.Or i la Diputació 
de Barcelona 
Tècnica agroalimentària al 
càrrec 
Registre Sanitari municipal 

És de l’Associació de productors 
agroecològics de Gallecs. 
 
Societat de transformació 
agroecològica de Gallecs 

Associació Espigoladors. Sense 
ànim de lucre. 
 

Com s’ha 
finançat 

Fons LEADER. 200.00€ Fons municipals. Va ser difícil 
aconseguir altres fons. Entre 
uns 20.000 o 30.000€ 
segurament. 
Es van reformar els baixos de 
l’ajuntament. 

Consorci de Gallecs?? 
 

? 

Tipus de 
projectes 
allotjats 

En total: 11 
Cigrons cuits (agricultor), 2 de 
Crema garrofa, Xocolata de 
garrofa, Envasat de safrà 
ecològic (agricultor), Càtering,  
Coques típiques de diferents 
llocs de Catalunya, dues 
empreses de fruits secs (una 
agricultora i l’altra no), Salses 
pel foodtruck, Melmelades.  

Diversos, uns 7 o 8: 
- Ramaders de cabres que fan 
formatges 
- reposteria 
- pomades cosmètica natural 
- grup d’agricultors (excedents) 
- càtering 
  

Hi ha una persona encarregada 
de la transformació. 
 
Els productors porten els 
productes i la persona 
encarregada ho fa.  
 
Primer es va començar amb 
salsa de tomàquets, que es 
repartia en escoles. 

Un projecte. Transforma 
excedents i tares dels 
productors del Parc Agrari del 
Llobregat (també de Terres de 
l’Ebre amb cítrics, al Maresme, i 
al Vallès oriental). 
També primer esglaó de la 
cadena de distribució (hortec o 
empreses de mercabarna) 
 

                                                

6
 El nivell de profunditat de la informació no és el mateix per cada obrador, depèn del coneixement de la persona que s’ha pogut entrevistar en cada cas. Per això hi ha interrogants. 

7
 No és un obrador compartit ni comunitari. Està gestionat per Espigoladors, una entitat sense ànim de lucre que té com un dels objectius reduir el malbaratament alimentari. 
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Requisits 
d’accés 

Pla d’empresa. Quotes anual i 
per lloguer d’hores. Estar al 
corrent d’agència tributària i SS. 
Forma jurídica d’autònoms. 
Oberts a que vinguin per 
transformar excedents sense 
pla d’empresa. 

Quota annual. Preus públics. 
Contractació serveis. 
Assegurança de responsabilitat 
civil. 
Pla de viabilitat, memòria, etc. 
Cal ser empresa. Possibilitat per 
associacions, fundacions, etc. 

 
Salses de tomàquet, 
melmelades, conserves.  
 
Productes de l’horta (camp en 
comú que hi ha). I altres coses 
de proximitat (fora de Gallecs).  

Conserves, salses, melmelades 
i cremes de verdures. 
No treballen amb al·lèrgens.  
 
Voluntaris recullen producte 
dels pagesos que truquen. 
-95% cap a associacions que 
treballen amb bancs d’aliments  
-5% cap a l’obrador al Prat de 
Llobregat. També vinculat a un 
projecte d’inserció social. 3 
persones contractades en 
inserció social. Total 5 persones 
a jornada completa a l’obrador. 

Límits temps de 
residència 

6 anys prorrogable. Renovació anual.  
Temps màxim: 4+2+pròrroga 

Normes d’ús i 
compaginació 

Varia molt per cada projecte. 
Cada projecte transforma el seu 
propi producte. 
No acostuma a haver-hi molts 
problemes per sobre-demanda, 
la majoria tenen altres feines. 

Cada projecte transforma el seu 
propi producte 
Bases i reglament al web. 

Espai i Equip Espai de rebost. Sala de rentat, 
espai de neteges, rentavaixelles 
gran, pica i petit. Cambra freda 
o nevera industrial. Sala freda, 
espai amb aparell de fred, per 
poder manipular postres, carns i 
peixos. Cuina pròpiament dita, 
fogons, forn, fregidora, planxes. 
marmita (olla per cuinar amb 
gran quantitat), envasadora al 
buit, abatidor (refredar ràpid). 
Sala d’expedició. 

Controlador calor, forn, 
campanes. Pròximament pot ser 
una autoclau. Van aconseguir 
molt material de segona mà. La 
cuina era d’una escola per 
exemple.  
No tenen zona de magatzem. 

Una persona transforma tots els 
productes. 
5x7 m quadrats. Té autoclau, un 
forn, extractor, fogons (4), pica, 
prestatges, balança. Vestuari i 
lavabos. Petit magatzem.  

? 
Només per processament de 
productes vegetals 

Comercialització Sense marca. Es revisa 
l’etiqueta. I cadascú 
comercialització pel seu compte. 

Cadascú pel seu compte. Agrobotiga, amb els productes 
de l’obrador. També hi venen 
farines del molí i cervesa (els hi 
fan amb l’espelta de Gallecs). 
Marca Producte de Gallecs. 
Mercat slow food de bcn, 
escoles, i agrobotiga. I altres 
coses puntuals. 

 Marca “Im-perfect”. A botigues i 
altres. 

Activitats 
formació 

Sí. Espai de formació. Cursos 
cuina. Aula de formació al costat 
de l’obrador.  

No. Pot ser en un futur però per 
ara no. 

Sí. Reben visites però no tenen 
espai de formació.  
Tenen oferta pedagògica 
(també amb l’obrador). 

Fan tallers per escoles.  
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ALTRES EXEMPLES INTERESSANTS A NIVELL ESTATAL (informació extreta directament de Payá, 2017) 

Obrador de Villena (Alacant). Públic petita inversió 
 

Al Mercat Central d’Abastos de Villena. En una cuina pre-existent. Aquesta cuina s’ha 
ampliat i dotat de millor equipament. Algunes dades: 

· Superfície útil: uns 130 m2 ( 100 m2 corresponen a la sala d’elaboració, i la resta 
a magatzem i neteja) 

· Dotacions: pròpies d’una cuina industrial. Cocció, forn, fregidora, planxa, 
refrigeració, congelació, prestatgeries... i equips audiovisuals per facilitar els 
cursos i tallers 

· Inversió total de 80.000 € (meitat dotacions, la resta obra). Els fons de diferents 
subvencions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 
i Treball; i d’altres. 

· OBJECTIU PRINCIPAL: l’objectiu principal d’aquesta actuació és revitalitzar el mercat. 
Amb aquesta idea: 

 S’ha dissenyat un espai de treball modern i obert al públic, ja que els tancaments 
són de vidre, i permeten veure les elaboracions que es realitzen a l’interior. 

 Les persones interessades en utilitzar l’obrador hauran de vendre els seus 
productes al mercat. D’aquesta forma, s’incorporen nous productes a l’oferta del 
mercat. 

· USOS: 

 Els comerços actuals del mercat podran utilitzar l’obrador per a transformar els 
seus excedents, i incrementar la seua oferta de productes. 

 Nous projectes podran instal·lar-se per transformar i vendre les seues 
produccions 

 Les parades existents podran utilitzar l’obrador per a fer tallers de cuina i 
promocionar els seus productes. 

 Podran oferir-se tallers de cuina estacionals, per promocionar els productes 
locals i de temporada. Podran realitzar-se demostracions culinàries. S’utilitzarà 
per a impartir formació reglada en restauració. 

 
 

Maskilu Kontserbera Agroekologiko Elkartea. De capital social 
GESTIONAT PER MASKILU (associació de persones productores i consumidores per al 

foment de la sobirania alimentària) i BASORTU (associació per al desenvolupament de les 
economies solidàries i locals mitjançant el foment de l'agricultura agroecològica i el 
consum responsable en clau de sobirania alimentària com a principi i marc d'actuació). 

INSTAL·LACIONS 

 Ubicada a Zeberio, a uns 20 km al sud de Bilbao. Es tracta d’una sala d’elaboració de 
90 m2. Es va realitzar en un edifici existent, propietat de l’ajuntament, que va haver 
de rehabilitarse per acollir l’obrador. 

 La inversió va ser d’uns 60.000€. El finançament es va aconseguir per diferents vies: 
o Fons públics gestionats per l'ajuntament procedent de Fons LEADER: 35.000€ 
o Quota de socis i sòcies: 1.300 € per soci/a. L'associació va començar amb 11 

aportacions de persones sòcies. 
o Aportacions de la "Plataforma Degote" a través de co-finançament: 8.000 € 
o Treball col·laboratiu, “Auzolan”: es van col·locar les portes, el fals sostre i la 

pintura per a estalviar costos d'obra. 

GESTIÓ 

 La gestió es realitza per l’associació Basortu. S'encarrega de la compra d’insums, 
comptabilitat, reunions, visites i inspeccions, control de lots i supervisió a les 
persones sòcies, i realització del APPCC, entre altres. 

 Esta té un té un contracte de lloguer de les instal·lacions que són propietat de 
l'ajuntament així com gran part de la maquinaria de la conservera. 

FUNCIONAMENT 

 La conservera és usada per cada soci/a de manera autònoma segons un sistema de 
torns/cites. Cadascú realitza les seues elaboracions. Cada empresa utilitza les 
instal·lacions en horaris assignats, sense tindre relació amb la resta. El procés 
d'elaboració, neteja del local i emplenat de registres és responsabilitat de cada soci 
en el seu torn 

 Trimestralment paguen en funció del nombre de pots elaborats i del insumos 
consumits. També ofereixen el servei d'elaboració externa a persones no sòcies però 
que tenen produccions pròpies. En aquest cas, l'elaboració està assignada a Basortu 
(dues persones sòcies) que realitzen aquest treball i cobren per cada procés. 

FORMA D’ACCÉS DEL LES USUÀRIES 

Les persones interessades en utilitzar l’obrador, han d’acreditar: 

 Explotació agrària en ecològic o un projecte agroecològic. El Carnet de 
manipulador d'aliments, i el Pagament de les quotes 

Hi ha dos figures: Socis/es: poden fer ús de les instal·lacions. En l’actualitat són 13 
 i Clients/es: duen els seus productes per a ser transformats per l’associació. (30). 
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ANNEX 5 

TALLER PARTICIPATIU EN CAS QUE NO HAGI SORTIT LA PROPOSTA ALS PRESSUPOSTOS 

Objectiu del taller: Devolució de les entrevistes, i que els resultats puguin engrescar a veure de 

manera optimista una 2a via. Planificar els pròxims passos. 

Lloc: Cal Temerari Dia: Dimecres 4 de juliol Hora: 19h 
Durada: 1h30 
Convocatòria: A través de mail o whatsapp depenent de com s’havia fet el contacte previ. 
Persones destinatàries: El grup motor de la proposta (inclou projectes interessats en 
l’obrador, un tècnic d’educació de l’ajuntament, i una persona de l’Ateneu cooperatiu de StC), 
els nous projectes entrevistats, persones de l’administració (tècnica per la promoció de 
l’agricultura urbana i peri-urbana de StC i tècnic d’Educació). I una persona de l’equip tècnic 
del procés d’Alimentem Collserola. 
Material pel taller: cartolines, rotuladors, post-its. 
Documents per entregar prèviament o a l’acte: Full resum de models de gestió d’obradors 
compartits, full de FAQS. I també el document més extens elaborat pel Llibrell sobre models de 
gestió d’obradors, per si algú vol més informació. 
 

Objectiu del taller:  

En acabar la sessió, les persones participants: 

1. Hauran rebut la devolució dels resultats de les entrevistes i hauran pogut aportar un 

feedback 

2. Tindran una visió general dels diferents perfils de projectes que poden fer ús d’un obrador 

comunitari, i que n’estan interessats. 

3. Tindran una idea general dels diferents models de gestió d’obradors. 

4. S’hauran plantejat diferents opcions i s’haurà definit un pla de ruta.  

 

Un possible orde del dia seria:  

1. Roda de presentació 

2. Ràpida visualització sobre models d’obradors  

3. Devolució dels resultats de les entrevistes  

4. Quin obrador ens imaginem? 

5. Com l’aconseguim? Quin és el nostre objectiu més concret? Què volem fer a partir 

d’ara? Ens hi podem implicar? 

6. Pròxima reunió 
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Detall de l’orde del dia i tempos: 

 

Temporització Objectius Activitat Consignes de facilitació Materials 

5’. 
Presentacions 

Que es coneguin entre 
sí, trencar el gel 

Roda de presentació Que es presenti tothom 
Presentar-me i presentar el 
TFP 

Cap 

5’. Consensuar 
ordre del dia 

Que tothom conegui el 
desenvolupament del 
taller i el que es farà. I 
parlar com encarar-ho 
després de la devolució 
(D.1 i D.2), fer proposta 

Explicació 
  

Deixar clars els objectius 
Deixar clar el meu rol en els 
diferents moments 
Explicar molt bé el perquè de 
cada dinàmica i l’ordre. 

Cap 

5’. Tipus 
d’obradors 

Fer un repàs ràpid dels 
diferents models 
d’obrador, perquè 
tothom tingui un mínim 
de nocions clares. 

Explicació models. 
 

No allargar entrant en 
preguntes molt tècniques. Fer 
èmfasi en els dos tipus 
principals: de titularitat 
pública/privada. Explicar 
contactes tècnics per si en 
algun moment els necessitem. 

Fulls 
impresos. 
“FAQS” i 
“Quadre 
resum 
obradors” 

15’. Devolució  Com seria un obrador 
per a totes? 
Característiques del 
funcionament en funció 
els perfils i les 
necessitats. Els 
resultats poden ser una 
proposta de consens de 
màxims. 

Termòmetre/ 
Amb cartolines, 
anar posant els 
post-its segons el 
perfil. 
Comentar-ho. 

Fer proposta i valorar diferents 
aspectes importants del 
funcionament i l’espai. 
Que es puguin afegir als 
diagnosticats. 
No són coses dicotòmiques 
sempre. 

Cartolines, 
post-its, 
rotuladors 

50’. Com ho 
fem per 
aconseguir 
l’obrador que 
volem?  

Això permet plantejar 
diferents opcions de 
com aconseguir 
l’obrador i posicionar-
se, considerant sempre 
el nivell d’implicació 
que creuen que tindran 
els diferents actors. Es 
plantejaran opcions en 
funció de les 
entrevistes, les 
converses amb tècnics i 
les noves idees. 
 

Matriu de 
priorització 
operativa de reptes 
però modificada. 
Pregunta, com 
podem fer que hi 
hagi un obrador a 
Sant 
Cugat/Collserola?  
 

Es comenta cada opció primer 
i després es valora amb punts. 
S’estableix ordre de prioritats. 
Es distribueixen tasques. 

Cartolina o 
pissarra, i 
retoladors 

5’. Pròxims 
passos 

Definir ritme de 
reunions. Pròxima 
reunió. 

  Cap 

 

 

 



XI 
 

Descripció més detallada part de “devolució”: 

Es presenta la següent informació, en cartolina i post-its per si es volen afegir o treure aspectes, 

ha de ser una presentació àgil:   

Es farà en base aquesta taula: 

Dir que són els resultats d’entrevistes amb 4 productors (horta, mel, cabres, PAM, fruiters i 

oliveres), 4 elaboradors (pans, hamburgueses veganes, xarops, i conserves i càtering), tècnic 

educació, educadora, i tècnica agricultura.  

 Pagesia dedicada a la venta 

en fresc 

Projectes agraris vinculats a 

una activitat d’elaboració 

Projectes d’elaboració 

artesana 

IN
TE

R
ES

SO
S 

Poder aprofitar els excedents i 
els productes tarats o lletjos, 
amb accés a infraestructura a 
baix cost. 

Possibilitat d’elaborar 
productes de quarta gamma 

Facilitat per  transformar 
producte molt divers. 

Accés a canals de 
comercialització formals. 

Permet fer viables 
explotacions petites i 
mitjanes (ex: cabres, PAM) 

Interès en tenir facilitats per 
comercialització (nous canals, 
marca) marca). 

Accés a canals de 
comercialització formals. 

Interès en tenir facilitats per 
comercialització (nous canals, 
marca). 

Xarxa amb altres projectes 

 

R
EQ

U
IS

IT
S 

Cal que l’accés sigui fàcil, no 
es pot demanar un pla 
d’empresa obligatori 

Elaboració 
pròpia/ocasionalment feta per 
3rs 

Baix cost 

Més dins l’esquema de viver, 
tot i que no sempre per 
produccions molt estacionals. 

Dificultats en regularitzar 
l’activitat als inicis del 
projecte 

Elaboració pròpia.  

Poden entrar dins l’esquema 
del viver. 

Possibilitat d’elaboració de 
producte de 3rs. 

 

A més: projectes educatius i de formació: sala annexa amb vidre per fer activitats educatives i 

cursos.  

Seguidament, es presenta la següent informació, en un ppt o en cartolines (i es pot fer 

termòmetre per valorar l’acord o desacord amb cada frase, presentada de manera polèmica): 

Què n’extreiem? Com hauria de ser l’obrador en línies generals?  

- Transformació pròpia duta a terme per cada projecte.  

- Si és un model viver (co-working de projectes) però amb accés més flexible: no 

condicionat per la obligatorietat d’uns rendiments i un pla d’empresa sempre. 

- Tipus d’elaboracions que s’hi haurien de poder donar: làctics, productes vegetals, mel, 

plats preparats, pans i reposteria (i sense gluten?).  

- Espai per activitats de formació (separat per vidre amb l’obrador). 

- Per projectes que treballin certificats en ecològic o que siguin agroecològics. 

- Comercialització: facilitats en comercialització conjunta o marca de garantia. 
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Descripció més detallada part “Com ho fem per aconseguir l’obrador que volem a Sant 

Cugat?” 

Matriu de priorització operativa de reptes amb les següents opcions: 

Es comenta cada opció primer i després es valora amb punts. S’estableix ordre de prioritats. Es 

distribueixen tasques. 

Opcions 
Capacitat 

d’incidir 

Capacitat 

d’implicar-m’hi 

jo o algú del 

meu projecte 

Possibilitats 

d’aconseguir 

resultats aviat 

Total 

Buscar més 

informació 

(visites 

Tagamanent, 

montblanc, 

jornada 

formativa) 

    

Parlar amb 

l’administració 

pública: 

Ajuntament 

    

O amb el Consell 

Comarcal 

    

O amb el 

Consorci de 

Collserola 

    

O amb AMB o 

Diputació 

    

Buscar vies de 

finançament 

privades (bancs) 

    

Sumar nous 

projectes 

interessats 

    

ALTRES     

Si s’escull una de les opcions, cal consensuar com ens presentem i qui ho fa. Grupets de 

treball..? 


