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ESTUDI SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I ELS SECTORS ECONÒMICS EMERGENTS 

EL CAMP I L’ALIMENTACIÓ METROPOLITANS REQUEREIXEN 

AGRICULTORS JOVES BEN FORMATS I TECNOLOGIA PER EVITAR 

L’ABANDONAMENT DELS CULTIUS 

➢ Prop del 65% dels pagesos de la regió de Barcelona té més de 55 

anys i el relleu escasseja 

➢ El model agroalimentari necessita digitalitzar-se i crear cicles de 

cultiu i comerç de proximitat 

 

El model agroalimentari ha de digitalitzar-se, escurçar els cicles de cultiu i 

comercialització i, sobretot, ha de rebre nous professionals ben formats que incorporin 

nous coneixements a la pràctica diària. En cas contrari, l’abandonament dels camps i els 

cultius en l’àrea de Barcelona avançarà sense fre. Aquesta és la principal conclusió de 

l’estudi “Els sectors econòmics emergents i la Formació Professional a la Regió 

Metropolitana de Barcelona”, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional en 

conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i amb la col·laboració de 

Mercabarna. 
 

L’estudi, que s’ha presentat avui, mostra l’estat i les expectatives del treball al camp i 

suggereix com hauria de ser el seu futur. Apunta que hi ha hagut un canvi d'actitud en 

els consumidors que està transformant el sistema agroalimentari. Per adaptar-se, 

aquest ha d’incorporar innovacions tecnològiques i agricultura sostenible i de 

proximitat. A més, cal modificar les actuals explotacions per aconseguir nivells òptims 

de competitivitat sense perdre de vista la sostenibilitat mediambiental. 

Pel que fa al perfil del productor, gairebé el 65% té més de 55 anys a la Regió 

Metropolitana de Barcelona. Com que actualment falta relleu, el resultat és 

l’abandonament progressiu dels camps, que ha estat atenuat per un cert retorn a la 

pagesia arran de la crisi de 2008, però que no ha aconseguit capgirar la tendència. La 

solució passa per incentivar la professió agroalimentària entre els joves i generar una 

nova fornada de professionals amb formació adient per garantir l’èxit i la viabilitat 

d’aquestes explotacions. 



 
   

  

Per adaptar els nous professionals als canvis del sistema de producció i gestió, cal que la 

formació professional respongui a les necessitats del sector i a la seva realitat, per 

exemple, treballant per projectes o potenciant la Formació Professional Dual. 

La seu de Mercabarna ha acollit aquest matí la presentació de l’estudi. A l’acte hi han 

participat: l’Héctor Santcovsky, director de l'Àrea de Desenvolupament Social i 

Econòmic de l'AMB; Sara Berbel, presidenta de la Fundació BCN Formació Professional 

i Jordi Valls, director general de Mercabarna. Han dirigit la presentació Àngel Tarriño, 

coordinador de l’Observatori de l’FP i Javier Gracia, tècnic de l’Observatori de l’FP.  

Segons explica Santcousky aquest estudi vol crear oportunitats laborals per als joves 

en el sector agroalimentari, un sector molt important al nostre país i on hi ha feina. “El 

camp -ha dit- necessita de joves ben formats capaços de fer el relleu generacional, tot 

afrontant els reptes de tecnificació i sostenibilitat que requereix avui l’alimentació” 

Javier Gracia ha explicat que “similars a altres sectors, l’agroalimentari està immers en 

un procés de transformació que afecta al conjunt dels seus perfils professionals pel 

que fa a competències relatives a la digitalització, tecnificació, sostenibilitat i 

estratègies comercials i de gestió empresarial”. 

Jordi Valls ha afirmat que “aquest estudi és molt important per empoderar els 

agricultors de proximitat des de la formació, davant dels reptes que planteja 

l’alimentació sostenible, que requereixen coneixement, innovació i tecnologia per 

afrontar un sector que ha esdevingut estratègic”. 

Sobre la Fundació Barcelona Formació Professional  

La Fundació BCN Formació Professional és una organització amb finalitat de servei social 

i sense ànim de lucre. La missió de la Fundació BCN Formació Professional és participar 

en el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat de Barcelona i la seva Àrea 

Metropolitana a partir del foment de la relació entre la formació professional i l’entorn 

econòmic i social, potenciant una formació adequada i compatible amb les necessitats 

del sistema productiu i facilitant la transició al món del treball i la plena integració dels 

estudiants, mitjançant projectes i accions específiques adreçades a les empreses i 

institucions  i als centres de formació. 

 

http://fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/2-butlleti-juliol-2014/fp-on-board-2014-2015


 
   

Sobre l’AMB 

Aquest estudi contribueix a la línia de treball de l'observatori de l'FP i sectors emergents 

inclosa juntament amb el foment de la innovació i la internalització de la formació 

professional en l'acord de treball de la Fundació BCN Formació Professional i l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona de potenciar una formació professionalitzadora de primer 

nivell i millorar les estratègies d'ocupació clau per a la reducció de les desigualtats socials 

i la reactivació econòmica del territori. 

Sobre Mercarbarna 

Mercabarna, com a un dels principals mercats majoristes europeus, on conflueixen tots 

els agents que conformen la cadena alimentària -des de la producció fins a la 

comercialització detallista- ha col·laborat en aquest estudi contribuint a definir les 

necessitats formatives dels nous agricultors, amb la col·laboració de les empreses 

majoristes i productores situades en el seu polígon alimentari. 

 

Més informació: 

Clara Martínez  
Comunicació Corporativa Fundació Barcelona Formació Professional 
Ajuntament de Barcelona 
cmartinez@fundaciobcnfp.cat; Tel. 934.132.101; Mv. +34 634 38 11 63; 
 

Laura Barroso 
Premsa AMB 
lbarroso@amb.cat 

 
 

Roser Lapuente 
Mitjans de Comunicació Mercabarna 
lapuente@mercabarna.cat ; T. 93 556 35 08 / 93 556 30 00 / 610 59 50 24 

 

mailto:cmartinez@fundaciobcnfp.cat
mailto:mmunoz@amb.cat
mailto:lapuente@mercabarna.cat

