NOTA DE PREMSA
Girona, 18 febrer 2016
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva i la Fundació Agroterritori presenten l’estudi
“Dinàmiques socioterritorials al voltant de l’Ocupació Real de la cadena agroalimentària del
porcí a Riudellots de la Selva”. Una iniciativa per desvetllar l’impacte del potencial endogen del
territori, per millorar la cooperació de les oportunitats empresarials i per orientar els perfils i
models empresarials i laborals de futur amb criteris més racionals social i ambientalment.
L’objectiu de l’estudi és caracteritzar el sector porcí com element articulador de l’economia i el
territori de l’àmbit urbà del sud de la ciutat de Girona i, en concret, del seu rol estratègic al voltant
de l’agroindústria del sector carni del municipi de Riudellots de la Selva.
L’anàlisi, a més de permetre un coneixement precís de la realitat sociolaboral del sector porcí, ha
de contribuir a estimar-ne els seus impactes i per això proposa accions basades en dos reptes: el
repte ocupacional per la diferenciació econòmica i la singularitat territorial, i el repte empresarial
per articular propostes per la sostenibilitat ambiental del sistema agroalimentari del porc.
El sector del porc a Riudellots de la Selva té un pes decisiu en l’economia catalana. Agrupa
processos de transformació diversos: escorxadors, sales de desfer, frigorífics, integradors,
elaboradors d’embotits, de precuinats, d’emmagatzematge i distribució i fins a la selecció de
productes derivats. Tot i la recessió econòmica continua liderant el sector i ampliant el seu radi
d’acció geogràfic. El polígon industrial de Riudellots de la Selva, estratègicament ubicat al peu de
les principals vies de comunicació A-2, AP7 i C-25, a més de reunir a un sector industrial
especialitzat i fortament tecnificat amb tres dels principals escorxadors de l’estat espanyol i dels
punters d’Europa, aplega un conjunt d’empreses auxiliars i complementàries que proveeixen de
béns i serveis (materials, eines, màquines, suport i logística) al sector de la transformació de la
carn. En paral·lel, la indústria del porc a Riudellots de la Selva organitza, en bona mesura, un teixit
agrosocial vital per l’economia i la cohesió de l’àrea urbana de Girona que conforma una densa i
complexa estructura empresarial especialitzada en carn de porc, situat al vèrtex més oriental del
clúster carni porcí català.
L’estudi deixa constància de la importància dels recursos laborals del sector porcí. Els resultats
obtinguts estimen que dels quatre mil ocupats totals (reals), el 70% obeeixen a requeriments de la
mà d’obra directa de les indústries càrnies, mentre que un 30% conforma un bloc d’ocupats
indirectes que despleguen un gruix d’activitats auxiliars i complementàries al sector carni.
D’aquestes, si bé se n’ha estudiat la concentració del polígon industrial, s’ha constatat que
organitzen una xarxa d’activitats d’aprovisionament d’abast geogràfic regional i nacional, difícil

d’aproximar per la seva magnitud i complexitat empresarial. Mentrestant, la fase ramadera
presenta una dimensió reduïda (dues granges d’engreix i dues de recria i reproducció que venen a
carnissers propers) implica a 8 persones directes i 23 d’indirectes.
L’estudi que es presentarà demà a Fiporc pretén primer, i a manera de diagnosi, caracteritzar el
sector porcí tot detallant-ne els perfils d’ocupació; segon, avaluar les formes d’ocupació al llarg del
sistema agroalimentari; i tercer, dissenyar models propers a l’ocupació i al medi ambient així com
definir propostes de futur dins del marc geogràfic on es posiciona el sector porcí.
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