5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.3 Agricultura i Medi Rural
5.3.1 Gall del Penedès
Tipologia del servei i objectius
Suport tècnic al Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès per a la gestió
ordinària i la tramitació de subvencions i per generar estratègies de promoció i de
comercialització del Gall del Penedès.
Suport a l’Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca per a la
tramitació de subvencions per al manteniment de la raça.
Objectiu: Ajudar a crear nous llocs de treball i reforçar l’oferta turística i enoturística
del Penedès donant suport a la producció, la comercialització i l’oferta gastronòmica
a l’entorn del Gall del Penedès.

Dades 2021
 Nombre de reunions del Consell Rector del Consell Regulador: 10 reunions
telemàtiques
 Nombre de criadors de la IGP: 4
 Producte certificat amb IGP Gall del Penedès: 5.000 caps de bestiar
(aproximadament)
 Presència en fires i esdeveniments. Donada la situació de pandèmia no s’ha
assistit a cap fira o esdeveniment de manera presencial.
 Per contra, s’ha treballat tota la part de creació de producte elaborat i imatge de
marca nova dels productes mitjançant el conveni de col·laboració amb la
Fundació Mas Albornà per elaborar i comercialitzar productes a traves de la seva
marca comercial Mallart.

Pressupost 2021
 Recursos tècnics propis
 14.351,85 € - Ajut que rep el Consell Regulador per a la participació i promoció
dels programes de qualitat dels aliments de la Generalitat de Catalunya.

Aspectes a destacar 2021
 Fruit de la col·laboració amb les entitats. Fundació Alícia i Fundació Mas Albornà ,
a través del seu obrador d’embotits, s’han desenvolupat diversos productes de 5a
gamma amb 100% Gall del Penedès (paté, confit i brou) que van sortir al mercat
el desembre de 2021. Durant el 2021 s’han treballat altres productes: canelons,
croquetes i crestes cuinades, les quals ja estan al mercat.
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Desembre – Presentació del paté de Gall del Penedès

106

5. ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMARCAL

5.3 Agricultura i Medi Rural
5.3.2 Participació en projectes europeus – Life Ecoadapt 50
Tipologia del servei i objectius
Aquest projecte, liderat per la Diputació de Barcelona, està és la continuació del
projecte Life Clinomics. Abasta pràcticament la totalitat del territori català, amb un
còmput final de socis d’unes 20 entitats territorials. Tindrà una durada de 9 anys,
durant els quals es desenvoluparan els plans d’acció locals per al canvi climàtic
sorgits del projecte Life Clinomics.
Objectiu general: augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies
Objectius específics:
 Elaborar plans d’acció i estratègies per a l’adaptació i crear les condicions
necessàries perquè la seva implementació material i financera sigui una realitat a
curt termini, amb l’enfortiment de la participació social.
 Dotar els municipis d’eines que els permetin posar en marxa processos
d’adaptació amb un cost assumible.
 Incorporar l’adaptació al canvi climàtic a l’acció de les autoritats locals i
implementar 6 accions pilot.
 Desenvolupar un model de planificació local d’adaptació al canvi climàtic
replicable a l’àrea mediterrània i el sud d’Europa.
 Establir criteris per afavorir la inversió privada.
 Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració público-privada per a
l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques locals.
 Organitzar la resposta activa i coordinada de les entitats del territori, modernitzar
les economies locals per adaptar-les al canvi climàtic, augmentar la seva
competitivitat i crear noves ocupacions.

Dades 2021



El projecte està en fase de redacció final
Entregada i aprovada la CONCEPT NOTE

Pressupost 2021
 Pendent de definició

Aspectes a destacar 2021
El 31 de desembre de 2020 es va tancar el projecte Life Clinomics. La complexitat
de redactar un projecte Life integrat comporta molta feina i s’ha necessitat tot el 2021
per la redacció del projecte. S’està treballant amb la col·laboració de molts agents
territorials i també del territori català.
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