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ASSISTENTS 

Els assistents als tallers responen als següents perfils: 

 

Joves que han hagut de marxar de la comarca per 
trobar feina 

Joves que estan realitzant els estudis 
universitaris fora de la comarca 

Joves que han estudiat FP fora de la comarca 

Direcció IES i d’educació infantil 

Personal tècnic de serveis d’ocupació 

Tècnic Joventut i/o empadronament AAPP 

Joves pagesos o Representants dels joves pagesos 
(sindicat) 

Pagesos amb dificultats per fer el relleu de les 
seves terres 

Representants de cooperatives agrícoles 

Nouvinguts. Població estrangera i neorurals que 
provenen de la ciutat. 

Autòctons que han retornat 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Marc Solé Tècnic AODL Centre Empresarial Gandesa Ajuntament de Gandesa 

Carme Vidal Estruel Autònoma Autònoma 

Neus Sanromà Presidenta Consell Comarcal Terra Alta 

Asun Colom Tècnica de Suport al teixit Empresarial 7comarques Consell Comarcal Terra Alta 

Dolors Suñé Tècnica AAPP de Joventut Consell Comarcal Terra Alta 

Elisabet Arlandes Tècnica de Suport al teixit Empresarial 7comarques Consell Comarcal Terra Alta 

Judit Monclús Cap de Comunicació del Consell Comarcal Consell Comarcal Terra Alta 

Marc Sampé Tècnic AAPP de Joventut Consell Comarcal Terra Alta 

Núria Mulet Tècnica Sector Agroalimentari Consell Comarcal Terra Alta 

Antònia Aguiló Representant de COOP agrícoles Cooperativa de Bot - Ca Lazaro 

Júlia Urgell Política CUP La Fatarella 

Judit Terrats Filòloga Diàspora Ebrenca 

Marc Dorca Propietari/a Factoria Ebrewine SL 

Ricard Marrugat Ex-director  Institut Gandesa 

Enrique Escudero Botiguer La creuera 

Bernat Puig Educador social / Autònom Mirada Essentia 

Alex Garcia Estudiant Sense entitat 

David Llop Emprenedor autònom Sense entitat 

Maria Ferrer Estudiant Sense entitat 

Úrsula Agut Estudiant Sense entitat 

Marc Paladella Pagès Sindicat de Pagesos 

David Tormo Ex-tècnic COMEBE Universitat Rovira i Virgili 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dijous 8 d’abril a través de la plataforma Zoom, amb una durada 

d’aproximadament dues hores entre les 17:30 i les 19:30h. 

Les persones participants s’han triat en base al coneixement de la problemàtica o reptes i oportunitats 

identificades. En aquesta sessió s’ha convidat a persones vinculades a l’administració i les polítiques de 

desenvolupament, persones que treballen al sector primari i a la indústria agroalimentària, persones 

dedicades a l’àmbit de la conservació del medi ambient, etc. L’objectiu dels tallers és només de diagnosi, 

no d’aportacions de solucions. Afegint la capa qualitativa a la informació proporcionada per les dades. 

Així doncs, és possible incorporar elements que no han aparegut a l’anàlisi quantitativa posant el focus 

en els temes que cal prioritzar a l’agenda en base als reptes identificats. 

Després de la benvinguda oficial al taller per part de la presidenta del Consell Comarcal, Neus Sanromà, 

Activa Prospect, la consultora que acompanya en el procés de diagnosi socioeconòmica, procedeix a 

presentar els principals resultats i reptes als que ha de fer front el territori identificats a partir de l’anàlisi 

preliminar de les dades. Posteriorment s’inicia la dinàmica participativa creant dos grups amb l’objectiu 

de facilitar la participació de totes les persones assistents. Cadascun d’aquests dos grups abordarà la 

temàtica mitjançant la tècnica DAFO a partir de preguntes concretes que assenyalen quines són les 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Que són:  

1. Quin és el principal atractiu de viure a la Terra Alta?  

2. Quins factors podrien conduir a una dinàmica de repoblament? 

3. Quines són les causes del procés de despoblament que viu la comarca?   

4. Quins factors podrien accentuar el despoblament? 

A partir d’aquestes quatre preguntes, es recullen en post-its les aportacions de les persones participants, 

s’organitzen i es debat entorn a les mateixes per tal d’aconseguir un coneixement més aprofundit, trobar 

punts de consens i discrepància i prioritzar els diferents elements apuntats. En total es destinen 55 

minuts a realitzar aquesta dinàmica. Posteriorment, es retorna a la sessió plenària, en la que una persona 

portaveu de cada grup exposa els elements més destacables assenyalats per cada grup. Finalment es 

realitza un debat amb torn obert de paraules entre totes les persones participants i es tanca amb una 

activitat final de priorització de tots els elements apareguts durant la sessió a partir de la següent 

pregunta: 

Quin és el principal repte que té la comarca en l’àmbit del despoblament? 

Finalment, es fa el tancament l’acte. 
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CAPTURES DE LA SESSIÓ 

  

  

  

  

Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Terra Alta.  
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DAFO 

FORTALESES  DEBILITATS  

 La qualitat de vida, la tranquil·litat, uns 
menors nivells d’estrès i uns costos de 
vida més baixos fan que la Terra Alta sigui 
un territori molt adequat per viure. 

 La possibilitat de gaudir d’un entorn natural 
de qualitat i les facilitats d’accés a la 
natura són una altra fortalesa de a comarca. 

 Un entorn associatiu ric fa que sigui 
possible teixir vincles i relacions socials 
sòlides, fent una vida més lligada a la 
comunitat. 

 L’escassa saturació dels serveis i el 
coneixement mutu entre les persones fan 
que l’atenció als serveis públics (sanitat, 
educació, serveis socials, etc.) sigui de gran 
qualitat. 

 Hi ha un fort arrelament de la consciència 
ambiental a la comarca. 

 Hi ha escassetat d’oferta d’habitatge 
que fa que el preu sigui elevat i que, per 
tant, en dificulta l’accés. 

 La manca d’oportunitats laborals i 
d’entorns on professionalitzar-se fa que 
la gent i, especialment, el jovent, acabin 
marxant de la comarca. 

 Hi ha un cert conservadorisme que 
dificulta l’acceptació i la 
implementació de canvis en aspectes 
tan diversos com l’habitatge (posar en 
lloguer un habitatge buit) o els estereotips 
masclistes a determinats sectors 
econòmics. Aquest mateix aspecte 
comporta uns elevats nivells de control i 
sanció social que sovint acaben 
comportant la fuga de població que no 
vol sentir aquest control. 

 El centralisme, la manca d’inversions i 
una política territorial desequilibrada 
fan que la dotació de serveis i els 
recursos per a impulsar polítiques 
concretes (p.e.: cultura) siguin molt 
escassos. 

 Hi ha una certa concepció negativa del 
món rural i un cert pessimisme 
respecte al propi futur que conviden a 
marxar a les persones joves i formades. 

OPORTUNITATS AMENACES 

 El sorgiment de nous paradigmes i models 
de consum vers la protecció de la natura, la 
revalorització del sector primari, l’impuls de 
la sobirania alimentària i el 
desenvolupament de sectors vinculats a la 
producció ecològica, de proximitat, etc.  

 El fet de que la comarca no hagi definit un 
model propi de desenvolupament fa que 
encara hi hagi molts aspectes per treballar 
i en els que seguir creixent (model 
turístic, energètic, etc.). 

 La diversificació econòmica amb l’impuls 
de sectors com el de la indústria 
agroalimentària o el turisme poden 

 La inacció (seguir com fins ara) suposaria 
l’acceleració de l’actual procés de 
despoblament. 

 L’aposta per segons quin tipus de 
turisme pot tenir la contrapart de 
concebre el propi territori com la zona 
d’esbarjo de l’àmbit metropolità. 

 La massificació energètica pot fer 
incompatible la producció energètica amb 
altres activitats essencials a la comarca, 
així com incrementar el preu del sòl i 
destruir el paisatge i el medi ambient en 
general. 
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revertir l’actual dinàmica de 
despoblament. 

 La dotació de més i millors serveis com 
l’habitatge, el transport o les 
telecomunicacions també poden frenar i 
invertir aquest procés. 

 El context generat per la covid-19 i el 
sorgiment de noves professions poden 
facilitar l’arribada de nova població que no 
requereix d’una localització específica per a 
desenvolupar la seva feina. 

 El volum de població i la dimensió dels 
municipis permet impulsar processos 
democràtics que permetin una gestió 
directa de la vida a la comarca. 

 La pèrdua de població suposa una greu 
pèrdua de identitat i coneixements i 
pràctiques tradicionals.  

 La manca d’un model propi de 
desenvolupament fa que l’arribada de 
megaprojectes marcadament depredadors 
del territori sigui més fàcil. 
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DAFO 
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Font: Actíva Prospecti Consell Comarcal de la Terra Alta. 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

Davant del procés de despoblament que pateix la Terra Alta, hi ha un seguit d’elements que limiten les 
possibilitats de revertir la dinàmica negativa. La manca d’oportunitats laborals i d’entorns 
professionalitzadors o l’existència d’una política territorial desequilibrada que no té en compte les 
necessitats dels àmbits de caràcter més rural, generen incentius per a que la població local marxi del 
territori. A aquests aspectes s’hi afegeix un cert control social que, malgrat tenir aspectes positius en la 
vinculació al territori, els lligams socials, etc., també pot esdevenir excessiu i generar sancions socials 
que acabin suposant l’exclusió de part de la població i fomentar dinàmiques d’exili (com és el cas del 
col·lectiu LGTBI). Finalment, la pèrdua d’autoestima local i una concepció del món rural, fins a cert punt 
negativa per part de la població adulta, condiciona a la població més jove, que no veu possibilitats de 
desenvolupar-se personal i professionalment a la comarca i que en bona part s’incentiva pels 
progenitors. A aquests fets, s’hi suma la insuficient acció política i del conjunt d’actors de la comarca en 
relació al risc de massificació d’activitats depredadores del medi natural, com és el sector energètic, o 
en relació a la pèrdua de identitat, cultura, coneixements i pràctiques tradicionals de la pròpia comarca.  

Davant d’aquest escenari advers, la comarca es concep a si mateixa com un molt bon entorn on 
desenvolupar projectes vitals, gràcies a la qualitat de vida, els menors nivells d’estrès, la vinculació i la 
proximitat a la natura i uns llaços socials sòlids. A més, en els darrers temps, el context generat per la 
covid -19 i el canvi de paradigma que ja es venia donant amb anterioritat però més lentament, han obert 
noves oportunitats per a la comarca gràcies a la posada en valor de la salut i dels productes ecològics i 
de proximitat. Aquests mateixos canvis, juntament amb els canvis tecnològics i organitzatius, estan fent 
possible la desvinculació de moltes feines de localitzacions concretes on s’ha concentrat el talent, fent 
possible la descentralització d’activitats que abans es trobaven concentrades als entorns urbans. En 
termes generals, la comarca encara no ha definit quin és el model de desenvolupament que vol construir 
pel futur, així com quin model turístic, energètic, alimentari, etc. S’obren, doncs, moltes oportunitats i 
àmbits de creixement i diversificació que poden ajudar a revertir el despoblament de la Terra Alta. 
Aquest, en definitiva, passa per generar noves oportunitats econòmiques i d’ocupació. En qualsevol cas, 
un fet àmpliament destacat al llarg del taller ha estat la necessitat de que la definició d’aquest model 
propi es faci de manera participada i democràtica i que sigui capaç de generar espais de trobada i diàleg 
a la comarca que no s’han generat fins al moment (o han estat insuficients). Aquests espais, a més, no 
poden quedar en dinàmiques de participació estèrils, sinó que les decisions i línies d’acció que 
defineixin s’han de plasmar en polítiques concretes si no es vol incrementar la desafecció i la 
desvinculació de la població local amb la seva comarca i els seus representants institucionals, en tots 
els àmbits públic i privat. 

La creació d’aquests espais de concertació i l’actuació a través de la materialització de polítiques 
concretes són alguns dels aspectes més importants per a les persones que han participat al taller de 
diagnosi. El reforç de l’autoestima i la confiança local i la creació d’oportunitats a la comarca són els altres 
aspectes destacats, juntament amb les polítiques d’habitatge i la modernització de serveis i 
infraestructures. 
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QUIN ÉS EL PRINCIPAL REPTE QUE TÉ LA COMARCA EN L’ÀMBIT DEL 

DESPOBLAMENT? 

Núvol de paraules original 

 

Agrupació de conceptes 
 

 

Font: Actíva Prospecti Consell Comarcal de la Terra Alta. 
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VALORACIONS DE LA SESSIÓ 

 

 

1.Has trobat la jornada interessant? (%) 2. La documentació lliurada prèvia a la realització de 

l'acte ha estat útil? (%)

3. Creus que l'horari ha estat l'adequat? (%) 4. Creus que la durada de l'acte és l'adequada? (%)

5. L'organització, la infraestructura tecnològica i les 

eines per desenvolupar l'acte han estat les adequades? 

6. Valora el debat realitzat entre els participants? (%)
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7. Creus que el que s'ha treballat durant aquest acte 

serà útil per a la comarca? (%)

9. Fes una valoració general de l'acte (sent 0 el valor 

més baix i 5 el més alt) (%)

8. Recomanaries aquest tipus d'acte a un conegut/da? 

(%)
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