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Abstract 
El canvi climàtic plantejarà desafiaments i oportunitats a la viticultura, i l'estudi dels possibles 
impactes en el raïm i la producció de vi en diferents regions del món ha estat objecte de molta 
recerca. El present estudi avalua la vulnerabilitat i la capacitat adaptativa del sector 
vitivinícola sota els efectes del canvi climàtic, basat en un cas d’estudi al Penedès, Catalunya. 
Mitjançant entrevistes semiestructurades amb diferents tipus de cellers i productors s’analitzen 
els béns agrícoles, els mitjans de vida, les interaccions entre agricultors i mercat i les 
percepcions del canvi climàtic. Tots dos tipus d'actors estan igualment exposats a factors 
d'estrès biofísics però desigualment afectats pels canvis socioeconòmics. Mentre els cellers són 
vulnerables a causa de la crisi econòmica actual i la manca de diversificació del seu treball, 
cosa que pot afectar els seus ingressos o producció, els productors es veuen afectats 
principalment pels baixos preus dels seus productes i la manca de contractes fixos. Aquests 
factors d'estrès socioeconòmic condicionen fortament la seva capacitat d'adaptació al canvi 
climàtic, fent que els productors donin prioritat als seus problemes d'ingressos immediats, en 
lloc de les futures amenaces socioeconòmiques o climàtiques. Per tant, els productors realitzen 
una adaptació reactiva, basada principalment en el seu coneixement ancestral, mentre que els 
cellers combinen ambdues pràctiques d'adaptació anticipada i reactiva. Aquestes 
circumstàncies han de ser abordades per tal de permetre una millor adaptació anticipada, 
evitant així futures amenaces climàtiques. 
 
1. Introducció 
El canvi climàtic és segurament un dels reptes més importants que la humanitat haurà d'afrontar 
aquest segle. L'agricultura és considerada un dels sectors econòmics potencialment més afectats, 
a causa de les alteracions en els patrons de precipitació i temperatura, que al seu torn poden 
afectar les condicions pels planters, cultius i collites. S'espera que el canvi climàtic presenti tant 
riscos com oportunitats als sistemes agrícoles en funció del cultiu i territori del que parlem 
(Kimball et al., 2002; Fischer et al., 2005)1, i diferents estudis demostren com els seus efectes ja 
s'estan experimentant (per exemple, Fischer et al., 2008; Rosenzweig i Hillel, 1998; Adams et 
al., 1990; Morton, 2007). 
 
La influència del clima en l'agroindústria és d'allò més evident en la viticultura, degut a l’estret 
rang climàtic on creix la vinya, i el nínxol per a cada varietat de raïm, que és encara més 
concret. L’interès i la investigació sobre els impactes del canvi climàtic a la viticultura ha 
augmentat en l'última dècada, i podem trobar molts estudis diferents (per exemple, Schultz, 
2000; Jones et al., 2005; Webb et al., 2007; Kenny i Harrison, 1992; Malheiro et al., 2010; 
Jones & Webb, 2010; Battaglini et al., 2009 i Mira d'Orduña, 2010). Degut a les característiques 
necessàries per a aconseguir una qualitat i producció òptimes, es creu que la vinya representa un 
sistema d'alerta anticipada per als problemes que tots els cultius podrien afrontar en un futur. A 
més, el vi té una importància econòmica i cultural àmplia i intensa, i els canvis en la qualitat o 
les varietats podrien conduir a canvis en l'adequació regional o global del mercat (White et al., 
2006; Jones & Webb, 2010). 
 
Per tant, trobem factors d’estrès climàtics i socioeconòmics que amenacen els sistemes agrícoles 
que, al seu torn, intenten adaptar-s’hi. L'adaptació en l'agricultura ja està sent àmpliament 
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estudiada i es pot trobar a diferents parts del món (per exemple, Wang et al., 2013;  Reidsma et 
al., 2010; Chikozho, 2010). Dins aquest sector, la viticultura també és analitzada (per exemple 
Belliveau et al., 2006; Lereboullet et al., 2013; Bernetti et al., 2012), centrant-se principalment 
en l'adaptació regional. Molts estudis sobre viticultura posen de relleu la importància del punt 
de vista tan socioeconòmic com biofísic, ja que el sector és vulnerable a condicions que no 
només afecten el rendiment dels cultius, sinó també la seva capacitat per competir o vendre als 
mercats. Aquestes interaccions conformen les decisions i pràctiques de gestió, que donen lloc a 
diferents respostes depenent de la combinació dels factors d'estrès i les circumstàncies (Bernetti 
et al., 2006). 
 
Avaluar la vulnerabilitat és important, ja que permet la identificació de les persones, sectors o 
recursos en risc i les amenaces que planteja la reducció o la pèrdua d'aquests recursos, per així 
poder mitigar-les o adaptar-s’hi (IPCC, 2007) . El nostre estudi té com a objectiu analitzar la 
vulnerabilitat i capacitat adaptativa a les condicions canviants del clima en el sector vitivinícola, 
basat en un cas d’estudi dels productors de vi del Penedès, Catalunya. S’utilitza una anàlisi 
marc de la vulnerabilitat per examinar com els individus i actors socials experimenten i 
gestionen els riscos climàtics, i identificar els factors que faciliten o limiten aquesta gestió 
(Belliveau et al., 2006). Aquesta anàlisi ens conformarà un marc de diferents capacitats i 
contextos, des dels béns dels que disposen els actors, fins les seves interaccions amb el mercat. 
Cal tenir en compte que la variabilitat climàtica  pot no ser la font d'estrès més important, que 
faci els agricultors més vulnerables o desencadeni les accions d'adaptació. 
 
2. Objectiu de la investigació i preguntes de recerca 
Aquest estudi té com a objectiu analitzar els patrons de vulnerabilitat i capacitat adaptativa al 
canvi climàtic del sector vitivinícola, basat en un cas d’estudi dels productors de vi de la zona 
del Penedès, Catalunya. L'estudi està guiat per un conjunt de preguntes de recerca, que són: 
 
• Quins són els elements constitutius de la vulnerabilitat dels productors de vi? 
• Hi ha diferències entre les capacitats adaptatives dels productors de vi i, en cas afirmatiu, 
quins són els factors principals que l’expliquen? 
• Podem distingir una varietat de respostes d'adaptació a la variabilitat climàtica? Alguna 
d'aquestes respostes són diferents a les ja tradicionalment aplicades? 
• Quin tipus d'intervencions polítiques o reformes dels mercats poden reduir la vulnerabilitat i 
millorar la capacitat d'adaptació? 
 
La investigació té com a objectiu elaborar perspectives teòriques i empíriques sobre la 
vulnerabilitat i l'adaptació al sector vitivinícola i, posteriorment, informar sobre el 
desenvolupament de polítiques sectorials a Catalunya. D'aquesta manera, l'estudi també espera 
extreure lliçons rellevants per a altres sectors agrícoles, així com discutir les implicacions de les 
troballes en la investigació de la Unió Europea i els plans i estratègies d'adaptació d'Espanya. 
 
3. Vulnerabilitat i capacitat adaptativa al sector de la vinya 
Com a part del sector agrícola, la vulnerabilitat i la capacitat adaptativa de la viticultura ja es 
duen a terme i s’estudien.. La majoria dels estudis se centren en la seva adaptació, com 
Lereboullet et al. (2013), que comparen l'adaptació del sector vitivinícola australià i francès des 
d'un punt de vista socioecològic, o Bernetti et al. (2012) que estudien l'impacte del canvi 
climàtic en l'economia del sector vitivinícola de la Toscana i les estratègies d'adaptació que es 
duen a terme, o Diffenbaugh et al. (2011), que intenten demostrar la necessitat i els avantatges 
d'adoptar mesures per a una millor adaptació de la mateixa zona. També es troben estudis que 
avaluen la vulnerabilitat, com fan Belliveau i col·laboradors (2006), que estudien l'exposició 
múltiple i el dinamisme de la vulnerabilitat en la indústria del raïm de Canadà. Cal destacar que 
tots els estudis inclouen enfocaments tan socioeconòmics com biofísics de la vulnerabilitat i la 
capacitat adaptativa, subratllant la necessitat de tenir en compte aquesta exposició múltiple. Per 
analitzar aquest complex marc, els anàlisis de vulnerabilitat basats en el sistema s'han convertit 
en un complement dels mètodes tradicionals basats en escenaris. Aquests anàlisis tenen en 
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compte experiències passades i actuals per entendre com certs grups gestionen els riscos 
climàtics, identificar els factors que en faciliten o limiten la gestió, i avaluar les perspectives de 
millora, sobretot en previsió de futurs riscos (Belliveau et al. , 2006). Per tant, el propòsit 
d'aquest estudi no és quantificar o classificar la vulnerabilitat, sinó comprendre els seus 
fonaments basats en l'experiència dels diferents actors. El concepte de factors multiescalars que 
influeixen un sistema es troba en la literatura sobre presa de decisions en el sector agrícola. La 
finca és considerada la unitat de presa de decisions principal, integrada per la feina, la terra i el 
capital, que són connectats amb les pràctiques de gestió diàries. S’entén com un sistema 
dinàmic, que opera i canvia en resposta a sistemes externs, però interconnectats (Belliveau et 
al., 2006). 
 
En aquesta investigació, el sistema estudiat és també la "finca-vinya" com a unitat de presa de 
decisions, que inclou la terra, els cultius sembrats, i els capitals de la llar/empresa (per exemple, 
socials, tecnològics, humans, financers, naturals), tots relacionats entre si mitjançant 
'interaccions diàries i regulars. La vulnerabilitat és concebuda des d'una perspectiva social: es 
veu influïda per l'impacte dels diferents factors d'estrès i la capacitat d'adaptació del sistema. La 
capacitat adaptativa és, al seu torn, formada per factors i condicions addicionals que són 
intrínseques o extrínseques a “l’explotació vitícola", incloent els capitals de la llar/empresa, 
l'accés a la informació, els mercats i altres institucions externes. 
 
La Figura 1 il·lustra el nostre sistema de referència, que inclou el sistema socioecològic "finca-
vinya" (requadre B) i els factors d'estrès dinàmics que poden afectar aquest sistema, incloent 
condicions climàtiques i pressions socioeconòmiques (requadre A). Com s’ha assenyalat 
anteriorment, el sistema "finca-vinya" té una capacitat adaptativa inherent, que combinada amb 
els factors d'estrès, es tradueix en un estat de vulnerabilitat "dinàmica". Els factors d’estrès 
poden afectar els béns de la llar/empresa, el sistema de cultiu o la qualitat dels productes. La 
vulnerabilitat pot augmentar o disminuir en funció de les estratègies d'adaptació dutes a terme 
per la llar/empresa (quadre C), que poden incloure accions autònomes o planificades i 
anticipades o reactives simultàniament. Seguidament es presenta la regió del cas d’estudi, els 
actors i els mètodes. 
 
Figura 1. Model conceptual unint la vulnerabilitat i capacitat d'adaptació en el sector vitivinícola 

 
  
Font: Elaboració pròpia 
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4. Cas d’estudi i mètodes 
Aquest estudi explora la vulnerabilitat i la capacitat adaptativa al canvi climàtic dels productors 
de vi del Penedès, Catalunya, al nord-est d'Espanya. Catalunya és una de les principals regions 
exportadores vinícoles d'Espanya. Aquesta té el valor de mercat financer més alt de l’estat, sent 
489 milions d'euros el 2009 (OEMV, 2009). La producció de vins de Catalunya és la segona 
més important en volum després de la Rioja, amb un total de 205 milions de litres el 2011. 
Tenint en compte aquestes xifres, podem afirmar que Catalunya és una de les regions més 
importants en producció de vi a nivell mundial. Compta amb 61.391 hectàrees de vinyes (és a 
dir, el 7,7% de les terres cultivades), de les quals el 44% es troben a la zona del Penedès 
(Idescat, 2009). 
 
La història de la vinya al Penedès es remunta al segle VII abans de Crist, quan els fenicis van 
portar la seva cultura del vi a aquestes terres. Des de llavors, les vinyes han canviat la forma de 
relacionar-se de la gent i els paisatges de la regió, donant lloc a desforestació, terrasses, i noves 
infraestructures de comunicació per connectar granges i vinyes. Penedès és també una 
Denominació d'Origen (DO), és a dir, el sistema d'etiquetatge espanyol de la Denominació 
d'Origen Protegida de la UE, que promou i protegeix els noms dels productes agrícoles i 
alimentaris (Comissió Europea, 2012). La DO es compon de tres àrees productives diferents: 1) 
Penedès Superior, prop de la serralada i cap a l'interior, 2) Penedès Marítim, entre el mar i les 
muntanyes de la costa, i 3) el Penedès central, a la plana entre les dues àrees esmentades. La 
seva estructura climàtica és molt mediterrània, amb estius calorosos i secs. La temperatura 
mitjana anual és de 18°C (7-23°C) i la precipitació mitjana anual de 500 mm, que pot ser d' al 
voltant de 800 mm en les zones muntanyoses (DOP, 2012). Uns 3.750 agricultors treballen a la 
zona, que consta, aproximadament, de 23.500 hectàrees de vinyes (Andana, 2012). En total, es 
poden trobar al voltant de 156 cellers (DOP, 2012). 
 
4.1. Identificació i selecció d'actors 
La nostra recerca distingeix entre diferents tipus d'actors del sector vitivinícola, per tal de fer 
palès els diferents perfils de producció, la capacitat de resistir als factors d'estrès i l’adaptació 
als riscos (Taula 1). Antigament, al Penedès cada família produïa el seu propi vi per al seu propi 
consum, o el venia a Barcelona. A l'actualitat, però, la majoria dels productors porten el raïm als 
cellers que posteriorment produeixen el vi. Les grans empreses transformadores tenen grans 
extensions de vinyes, que han anat adquirint a partir d'aquestes antics cellers petits, i també 
compren raïm dels petits productors. Per tant, durant els últims anys, els cultius estan passant a 
ser propietat de menys propietaris, però més professionalitzats. Aquesta tendència és una 
percepció de la majoria dels actors analitzats, però també pot ser corroborada mirant la 
superfície agrària utilitzada (SAU). Entre 1999 i 2007 el nombre d'explotacions agrícoles es va 
reduir un 17,5%, mentre que les terres de cultiu es van incrementar lleugerament un 1,1%. Això 
representa un increment mitjà del 23,4% de la superfície agrícola utilitzada per unitat 
d'explotació per qualsevol tipus de cultiu, confirmant la tendència de les explotacions agràries 
de ser cada vegada més grans per ser més competitives (Idescat, 2010). 
 
Els cellers mitjans també són importants al Penedès. Produeixen menys ampolles, tenen un 
nombre menor d'hectàrees i també compren als petits productors. Per tant, són capaços de 
produir menys vi. Degut a l’actual procés de concentració de terra, el nombre d'agricultors que 
produeixen el seu propi vi ha disminuït en els últims 30 anys. No obstant això, encara hi ha 
viticultors que produeixen el seu propi vi, sovint buscant un valor afegit al seu producte. Són els 
que anomenem cellers petits. 
 
Taula 1. La tipologia d’actors i les característiques associades 
 
Grup Nom de l’actor Acrònim usat al text Característiques 

1 Cellers grans LW Cicle de producció complet 
Més d’un milió d’ampolles 

Cellers mitjans MW Cicle de producció complet 
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Entre 200.000 i 1 milió 
d’ampolles 

Cellers petits SW Cicle de producció complet 
Menys de 200.000 ampolles 

Intermediari I 
Cicle de producció parcial: 
transforma el raïm per vendre’l a 
altres empreses 

Cavistes C 
Cicle de producció parcial: 
compra vi i produeix cava. 
No té conreus 

2 

Productor G 

Cicle de producció parcial: 
producció de raïm 
No té cap altra ocupació a part de 
la vinya 

Productor 
diversificat 

 
DG 

Cicle de producció parcial: 
producció de raïm 
Té altres cultius a part del raïm 

Productor de 
dedicació parcial PDG 

Cicle de producció parcial: 
producció de raïm 
Té una altra ocupació a part de la 
vinya 

 
 
La dedicació parcial a la vinya també es percep que està disminuint. Antigament hi havia 
productors que treballaven tant en la viticultura com en d’altres activitats no agrícoles, però 
sembla que les noves generacions han abandonat aquesta tradició i han venut les terres a grans 
empreses, o les han abandonat, engrandint el fenomen de concentració de la propietat. Un altre 
tipus d’actor són els intermediaris, que compren raïm dels productors a un preu baix, elaboren 
vi i, posteriorment, el venen a d’altres empreses que l'utilitzen per fer més vi o cava. Finalment, 
el cavista és un actor molt comú al Penedès: compren vins a diferents empreses per fer-ne el seu 
propi cava. Normalment no tenen vinyes pròpies, sinó que compren a intermediaris. 
 
La relació entre productors i cellers pot generar controvèrsies. Els cellers depenen dels preus i la 
demanda del mercat. Per tant, d'un any per l’altre poden decidir si compren o no a un productor 
de raïm, sobretot si aquest no compleix certes característiques, o si la demanda del mercat ha 
canviat. Els contractes a llarg termini entre aquests dos actors són poc comuns, creant una 
jerarquia entre els productors, diferenciant entre els que poden vendre els seus raïms amb 
facilitat i a bon preu, i els que l’han de malvendre. 
 
4.2. Metodologia 
Aquesta recerca té com a objectiu comprendre les diferents capacitats i respostes a factors 
d'estrès climàtics o no climàtics dels actors del sector vitivinícola a la regió del Penedès. 
Primerament, es va dur a terme una revisió no exhaustiva de literatura grisa i acadèmica sobre 
vulnerabilitat i adaptació al sector vinícola, per situar i emmarcar la investigació. Posteriorment 
es van entrevistar dos membres de l’Institut Català del Vi i un treballador amb experiència en la 
indústria vitivinícola del Penedès, que a més van proporcionar dades de contacte d’un nombre 
d'actors rellevants de la regió. En total, 15 persones van ser entrevistades, garantint que 
cadascuna de les categories assenyalades anteriorment era representada. La grandària de la 
mostra és una de les coses a tenir en compte de l'estudi i, per tant, els resultats han de ser tractats 
amb precaució. 
L'entrevista va ser dissenyada seguint el Sustainable Livelihood Framework (SLF) (DFID, 
1999) (Annex A). Va ser dividida en cinc seccions principals, que coincideixen amb els cinc 
tipus de capital identificats pel SLF (és a dir, humà, natural, financer, físic i social) i tres 
seccions addicionals relacionades amb els factors d'estrès climàtic i socioeconòmic, les 
pràctiques d'adaptació i la diversitat dels cultius i ingressos. El disseny de l’entrevista es va 
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basar en l’estudi d’Eakin i Bojórquez-Tapia (2007) sobre la vulnerabilitat de les llars a Mèxic, 
juntament amb els coneixements adquirits a través dels informadors inicials. Les estratègies 
d'adaptació de les llars/empreses són avaluades qualitativament en relació no només amb la seva 
sensibilitat als impactes climàtics, com ara la disponibilitat d'aigua o canvis de temperatura, sinó 
també en termes d’estabilitat econòmica (per exemple, la tinença de maquinària, l'accés a 
préstecs o subsidis ) i la pròpia comprensió dels riscos climàtics i estratègies d'adaptació dels 
agricultors. 
Les entrevistes es van dur a terme per separat i personalment, i van ser gravades amb el 
consentiment de l'entrevistat. Posteriorment van ser transcrites i interpretades, distingint entre 
categories d'actors. A causa del grandària limitada de la mostra, per dur a terme l’anàlisi de 
dades es van unir els diferents tipus de productors en una sola categoria, independentment de la 
seva dedicació laboral o el grau de diversificació. No obstant això, si van ser observades 
diferències rellevants entre productors, van ser senyalades i analitzades per separat. Els cellers 
també van ser agrupats independentment de la seva mida, i els intermediaris es van considerar 
per separat. Els cavistes van ser considerats cellers, ja que també produeixen vi o cava, i tenen 
processos i factors d'estrès similar a aquests. Malgrat això, degut al fet que no tenen cultius, de 
vegades han requerit un anàlisi i discussió per separat. Les dades derivades de les entrevistes 
també es van complementar amb d’altres obtingudes d'institucions com l'Associació de 
Viticultors del Penedès o la revista La Semana Vitivinícola. 
 
5. Resultats 
A la Figura 2 es resumeixen les relacions entre la capacitat adaptativa i la vulnerabilitat dels 
cellers i productors. Els cercles en gris clar es refereixen a factors socioeconòmics, mentre que 
els verds es refereixen a factors naturals. Els diferents tipus d'adaptació estan pintats de taronja, 
ja que l'adaptació pot ser considerada natural o socioeconòmica. 
 
La vulnerabilitat dels cellers (cercle a dalt a l’esquerra) es conforma per l'actual crisi 
econòmica, que disminueix les vendes i els ingressos, i la manca de diversificació econòmica i 
dels cultius, que fa els cellers més vulnerables a canvis en la demanda del mercat o a les 
variacions organolèptiques del raïm i els vins. La vulnerabilitat dels productors (cercle a dalt a 
la dreta) és deguda a la manca d'un contracte fix de compra del raïm. També tenen la necessitat 
de llogar o tenir altres ingressos per poder viure de l'agricultura, cosa que fa difícil fer 
inversions a llarg termini, les quals són molt necessàries per al cultiu de la vinya. El menor 
nombre d'empleats també és considerat una vulnerabilitat, ja que els fa dependre d’amics i 
familiars per ajudar al treball de la vinya, especialment si la feina s’ha de fer ràpidament. El 
baix preu que es paga pel raïm també és una vulnerabilitat important, i és causat per diferents 
aspectes, que són el no reconeixement de les varietats locals, el monopoli de les empreses per 
decidir el preu, el fenomen de concentració de terra, que abarateix la producció, i la manca 
d'organització dels productors. Degut a molts d'aquests factors, l'adaptació anticipada, en 
general, no es produeix, agreujant el grau de vulnerabilitat. Cellers i productors comparteixen 
algunes vulnerabilitats, que podem veure entre els dos cercles. Ambdós han de seguir els 
paràmetres del mercat. Els productors en varietats, pH, sucres i els terminis per al raïm, mentre 
que els cellers han de respondre als canvis en les tendències o variacions organolèptiques a 
causa del canvi climàtic, sent dependents de la qualitat del raïm i els vins. Tots dos es veuen 
afectats pels canvis de temperatura i precipitació, l’avançament de la collita i l'escassetat 
d'aigua, que segurament esdevindrà més aguda amb el canvi climàtic. 
 
La capacitat adaptativa dels cellers (cercle a baix a l'esquerra) està determinada pel major ingrés 
que tenen en comparació amb els productors, la major possibilitat per dur a terme investigació 
R+D, el major nivell educatiu i la seva participació en diferents organitzacions. La majoria 
d'aquests factors permeten als cellers analitzar i comprendre el clima i altres factors d'estrès, 
sent per tant més capaços d'adaptar-s'hi. L'adaptació preventiva ja s'està produint en els cellers, 
reduint la seva vulnerabilitat en el futur. La capacitat adaptativa dels productors (cercle a baix a 
la dreta) està conformada per la diversificació dels seus cultius, reduint la dependència d'una 
varietat concreta, i l'assistència tècnica que reben d'especialistes o d’agrupacions de defensa 
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vegetal. D'altra banda, tant els cellers com els productors tenen un coneixement ancestral de la 
vinya i del treball a nivell de celler que els permet fer front als factors d’estrès més comuns, 
com les petites variacions climàtiques tant típiques de la Mediterrània. A més a més, tots dos 
perceben els canvis de temperatura i precipitació, i altres factors d'estrès relacionats amb el 
clima, cosa que els permet tenir una adaptació reactiva, o començar una adaptació anticipada en 
un futur. Finalment, les assegurances poden considerar-se tant un factor de major vulnerabilitat 
com una mesura d'adaptació per part dels productors. Amb els ingressos suficients els pot ajudar 
a recuperar-se de la pèrdua d'ingressos causada per les gelades, la sequera o la pedregada. Però 
aquestes necessiten una inversió econòmica inicial, que pot ser difícil d'aconseguir pels 
productors, no disminuint així la seva vulnerabilitat. Per tant, les assegurances poden reduir la 
vulnerabilitat en funció de la situació econòmica inicial dels productors. 
 
En general, cal subratllar que els factors naturals, els cercles verds, se situen entre els cellers i 
els productors, el que significa que són els que comparteixen. Això demostra que les 
vulnerabilitats i la capacitat adaptativa dels dos grups d'actors és gairebé la mateixa quan es 
parla dels béns naturals. Tots dos es veuen afectats, per exemple, per canvis de temperatura o 
precipitació, l'avançament de la collita o l'escassetat d'aigua. Per contra, els factors 
socioeconòmics són diferents entre els dos grups. Cada tipus té les seves pròpies amenaces i 
oportunitats socioeconòmiques, com la crisi econòmica per als cellers o el preu baix per als 
productors. 
 
La Figura 2. Mapa de la vulnerabilitat i la capacitat adaptativa dels cellers i productors 
 
  

 
 
Font: Elaboració pròpia 
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6. Discussió 
La vulnerabilitat dels cellers i productors resulta de factors tant climàtics com no climàtics 
(Belliveau et al., 2006). A la regió del Penedès, la vulnerabilitat dels cellers està determinada 
per l'actual crisi econòmica i la falta de diversificació en termes econòmics i productius, que fa 
que siguin més sensibles a la variabilitat i incertesa del sector agrícola (Eakin, 2005). La 
vulnerabilitat dels productors està determinada per la manca d'un contracte fix, la necessitat de 
llogar o tenir altres ingressos, els pocs treballadors que tenen, el baix preu que es paga pels seus 
productes i la manca d'adaptació anticipada. Aquests resultats coincideixen en part amb els 
factors d'estrès que trobats per Hadarits et al. (2010) en el seu estudi sobre l'adaptació de la 
viticultura a la regió del Maule, Xile. En el seu cas, la sensibilitat dels productors és conformada 
per les fluctuacions del mercat i la disponibilitat de mà d'obra, que es correspon amb els pocs 
treballadors que tenen els productors del Penedès, i la necessitat de confiar en l’ajuda de la 
família i amics. El baix preu que es paga als productors té a veure amb la devaluació del raïm i 
vi nacionals, que és causada per la liberalització i l'augment de la competitivitat comercial. 
 
Ambdós tipus d’actors també són vulnerables als paràmetres de mercat, els canvis de 
temperatura i precipitació, l’avançament de la collita, l'escassetat d'aigua i els canvis en la 
qualitat del raïm i el vi. Battaglini et al. (2009) també assenyalen l'amenaça del canvi en la 
qualitat de vins i raïms en el seu estudi sobre la percepció del canvi climàtic pels viticultors a 
Europa, confirmant la preocupació general sobre aquest tema. Finalment, Belliveau et al. (2006) 
conclouen que els productors són més vulnerables als canvis en la qualitat del raïm, no a la 
quantitat, mentre que la vulnerabilitat dels cellers depèn de la tensió a la que estan exposats i els 
seus recursos i tecnologies. Això és en part cert en el nostre cas d'estudi, però sembla que als 
productors del Penedès no només els afecta la qualitat del raïm, sinó també altres factors d'estrès 
socioeconòmics, com els preus i les demandes cellers. 
 
La capacitat adaptativa dels productors i cellers està determinada per la seva configuració 
socioeconòmica. Les pràctiques d'adaptació dels cellers estan influenciades per el seu major 
ingrés, nivell d'educació, inversió en R+D  i participació en organitzacions agrícoles. Al seu 
torn, la capacitat adaptativa dels productors es basa en el suport tècnic que reben i la 
diversificació de cultius. Aquesta última ha demostrat estar fortament associada a la capacitat 
d'una família per gestionar els riscos ambientals i de mercat (Eakin, 2005). A més, ambdós tipus 
d’actors apliquen coneixements i pràctiques ancestrals per fer front i adaptar-se als factors 
d'estrès socioeconòmic i climàtic. En el nostre cas d'estudi, tots perceben les amenaces 
climàtiques i no climàtiques, però només trobem adaptació reactiva en tots els actors. La manca 
d'adaptació anticipada en els productors pot ser deguda a la falta d'ingressos disponibles i a una 
capacitat de planificació comparativament més baixa. Això contrasta amb la visió Battaglini et 
al. (2009), que argumenten que la majoria dels viticultors perceben canvis en les condicions 
climàtiques i, posteriorment, exploren una àmplia gamma d'opcions d'adaptació. 
 
Al Penedès s’han pogut observar diferents respostes d'adaptació a la variabilitat climàtica. Com 
s’ha dit anteriorment, els productors duen a terme sobretot una adaptació reactiva, aplicant els 
seus coneixements a la terra, llaurant o podant més o menys, emparrant de diferents maneres o 
jugant amb cobertura herbàcia. Els cellers mitjans i petits també adopten aquest tipus de 
pràctiques reactives, mentre que els grans cellers fan majors inversions en gestió de cultius i 
posen en pràctica diferents programes, per exemple, de reducció d’emissions, contaminació i 
consum d'aigua, o treballen a nivell de celler. Els cavistes només implementen "Bones 
Pràctiques de Celler", ja que normalment no tenen cultius. L'adaptació anticipada en cellers es 
basa en formes més sostenibles de producció d'electricitat, reduint emissions de CO2 o materials 
d’empaquetament. Cal destacar que els productors de dedicació parcial tenen també adaptació 
anticipada, probablement perquè tenen altres fonts d'ingrés a part de l'agricultura, que els permet 
tenir un millor accés a les tecnologies, informació i coneixements necessaris per adaptar-se de 
manera proactiva (vegeu, per exemple Eakin, 2005). 
 



	   9 

Smit i Skinner (2002) caracteritzen les opcions d'adaptació agrícola al canvi climàtic al Canadà i 
descriuen quatre estratègies principals d'adaptació, que són: desenvolupaments tecnològics, 
programes del govern i assegurances, pràctiques de producció agrícola i gestió financera de la 
finca, i estratègies indirectes, com informació i formació, que poden estimular les altres tres 
directes. Contrastant aquests resultats amb el nostre cas d’estudi, els avenços tecnològics 
esmentats pels autors són duts a terme pels nostres cellers, les pràctiques de producció agrícola i 
la gestió financera aplicades a l'explotació es duen a terme pels dos tipus d’actors, els programes 
governamentals no es veuen tan directament en el nostre cas d’estudi, però la informació i 
formació, sobretot en cellers que participen en organitzacions per compartir coneixements, és 
una resposta adaptativa compartida. 
 
Moltes de les respostes adaptatives identificades en el nostre estudi es basen en els 
coneixements ancestrals que els treballadors de la vinya han heretat de les famílies. Per tant, 
moltes de les respostes no són diferents de les que hi havia en el passat. Malgrat això, les 
inversions en noves tecnologies i investigació amplien les possibilitats d'adaptació dels grans 
cellers. Diffenbaugh et al. (2011), també distingeixen en el seu estudi sobre la indústria del vi 
als Estats Units, com els petits productors tenen una gran capacitat d'adaptació a través 
d'alteracions en el sistema d’emparrar, l’estil de la poda, l'orientació de fila o la gestió del reg. 
Aquests petits canvis que esmorteeixen els impactes climàtics també es troben al nostre cas 
d'estudi, aplicant el coneixement i pràctiques usats en l’antiguitat. La mateixa idea és 
compartida per Smit i Skinner (2002), que suggereixen que les opcions d'adaptació són 
majoritàriament modificacions de les pràctiques agrícoles i processos de presa de decisions de 
política pública que ja s’utilitzen. Això és en part cert en el nostre cas d'estudi, ja que les 
pràctiques agrícoles segueixen el previ coneixement de la indústria per fer front a petites 
variacions climàtiques i amenaces socioeconòmiques. Per contra, els canvis en els processos de 
presa de decisions polítiques no han estat observats al Penedès. Malgrat això, Lereboullet et al. 
(2013) qüestiona en quina mesura les estratègies de gestió de riscos que siguin eficients per fer 
front a un variabilitat interanual poden ser suficients per adaptar-se a les condicions més 
extremes. 
 
Unint totes les idees esmentades, s’ideen dues propostes de polítiques per fer el sector menys 
vulnerable i més adaptable al clima i altres factors d'estrès. En primer lloc, es podria centrar 
l'atenció en la relació entre productors i cellers, i tractar de regular els preus del raïm, per 
exemple, establint un preu mínim de venda. Això posaria fi a la inestabilitat econòmica i social 
dels productors, i els permetria invertir en adaptació anticipada, reduint alhora la seva 
vulnerabilitat al canvi climàtic. Però aquest enfocament pot augmentar la vulnerabilitat dels 
cellers, ja que alguns d'ells van manifestar que eren capaços de fer front a determinats riscos de 
mercat decidint no comprar a altres productors, i comptant només amb el seu propi raïm. Això 
coincideix amb l’estudi de Belliveau et al. (2006), que també indica que l’adaptació dels cellers 
sovint es construeix amb l'augment de l'exposició dels productors. En segon lloc, cal un esforç 
de promoció dels vins del Penedès, afegint valor a les varietats locals i trobant un nínxol de 
mercat per a aquestes, fent els cellers menys dependents de les demandes i fluctuacions del 
mercat i evitant el menyspreu de varietats tradicionals. Belliveau et al. (2006), mostren en el seu 
estudi com la liberalització del comerç en el sector vitivinícola de Canadà va portar a un procés 
de substitució de les varietats locals per altres més competitives, que van resultar ser més 
vulnerables a factors d'estrès climàtic. Això mostra la interconnexió dels múltiples riscos i la 
naturalesa dinàmica de la vulnerabilitat, que han de ser tinguts en compte en el disseny de noves 
polítiques per al desenvolupament econòmic i l'adaptació en el sector vitivinícola. 
 
7. Conclusió 
Aquest estudi ha proporcionat informació sobre la vulnerabilitat i la capacitat adaptativa del 
sector vitivinícola del Penedès, Catalunya, buscant sobretot les diferències i similituds dels 
productors i cellers; i sobre la manera de millorar el disseny de possibles intervencions 
polítiques. S'entén la vulnerabilitat com a funció del caràcter, magnitud i rapidesa del canvi 
climàtic i la variació a què està exposat un sistema, la seva sensibilitat i la seva capacitat 
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d'adaptació. Els resultats han demostrat que els factors d'estrès biofísic induïts pel clima ja estan 
canviant (per exemple, l'escassetat d'aigua, l’avançament de la collita, l’augment de les 
temperatures, entre d'altres), i els dos tipus d’actors hi són igualment exposats. Així doncs, 
l'exposició dels cellers i productors és la mateixa, però no la seva sensibilitat. Els diferents tipus 
d'actors fan front al canvi climàtic i a d’altres factors d'estrès socioeconòmic de diferents 
maneres, depenent del seu capital econòmic, tecnològic, social i humà. 
 
Entendre la vulnerabilitat al canvi climàtic dels cellers i productors i les seves respostes 
adaptatives no consisteix només en examinar si més o menys hi haurà aigua disponible, o si la 
collita s’haurà de fer més tard. També té a veure amb els ingressos la informació i el 
coneixement necessari per adaptar-se i entendre quines condicions socials i econòmiques 
permeten o no l'adaptació. En el nostre cas d'estudi, els productors semblen més vulnerables, o 
tenen menys capacitat adaptativa que els cellers, degut a la seva renda variable, el tipus de 
contracte, i el menor nombre d'empleats. D'altra banda, la relació desigual d'intercanvi de 
productes entre els cellers i productors, les seves diferents vulnerabilitats i opcions d'adaptació 
poden suposar problemes a les regions productores. Per exemple, la renda baixa i variable dels 
productors pot conduir a la diversificació dels seus ingressos, amb altres treballs o, en casos 
extrems, suposar l’abandó de l'agricultura. Això es pot traduir en una pèrdua de la cultura i les 
tradicions locals, canvis en el paisatge i en la concentració de la propietat. En altres 
circumstàncies, els canvis en la demanda poden fer canviar de varietats, degut a que algunes 
d’estrangeres es venen millor. Això donaria lloc a una pèrdua de varietats i pràctiques de cultiu 
locals. 
 
Sembla que els productors (i també alguns cellers) han heretat el coneixement per fer front a les 
fluctuacions del clima. Malgrat això, no es pot preveure si aquestes tècniques seran suficients 
per esmorteir la variabilitat climàtica. És necessària l'adaptació anticipada per protegir la 
indústria i la cultura que l'envolta. Per tal que això passi, s’han de dissenyar polítiques, 
minimitzant els impactes econòmics dels productors i protegir la singularitat dels vins regionals, 
facilitant l'aplicació d'estratègies a llarg termini per adaptar-se a un clima canviant. 


