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ASSISTENTS 

Els assistents als tallers responen als següents perfils: 

Sector forestal. 

Sector de les energies renovables. 

Sector del reciclatge. 

Comunitats de regants. 

Representant del parc natural. 

Sector Economia Social. 

Cooperatives agràries. 

Sector agroalimentari. 

Sector turístic. 

Sector artesania i cultural. 

Tècnics de desenvolupament local. 

Consultoria en àmbits de diversificació 
energètica, agroalimentària, turística, etc. 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Alberto Blasco Propietari/a Càmping Pobla 

Miguel Angel Roch Cooperativista Caterra 

Pili Sanmartín Propietari/a Celler Bàrbara Forés 

Estela del Rosario Professora CODEL- Escola Agrària 

Asun Colom Tècnica suport teixit empresarial 7comarques Consell Comarcal de la Terra Alta 

Elisabet Arlandes Tècnica suport teixit empresarial 7comarques Consell Comarcal de la Terra Alta 

Neus Sanromà Presidenta del Consell Comarcal Consell Comarcal de la Terra Alta 

Núria Mulet Tècnica suport sector agroalimentari Consell Comarcal de la Terra Alta 

Miguel Sancho Gerent Cooperativa de Batea 

Guillem Argelich Sector forestal COPATE 

Jordi Benavent Propietari/a DMC Garbinada 

Salvador Carbó Gerent Ecomuseu 

Marc Dorca Propietari/a Factoria Ebrewine, S.L. 

Núria Altés Gerent Herència Altés  

Josep Maria Forcadell Representant Parc Natural Parc Natural 

Lluís Melich Tècnic de reactivació Pla de Reactivació del Baix Ebre 

Josep Maria Vallespí Gerent Restaurant Moderno 

Marta Martínez Biòloga Terra Roja - Entitat ambiental 

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 13 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 directament involucrades en el procés de 

despoblament de la comarca ja sigui perquè han hagut de marxar, han retornar, són persones 

nouvingudes, 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. 

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. Quins són els principals actius de la comarca? En el sentit que poden generar ocupació i riquesa i 

garantir la seva sostenibilitat. 

2. Quines oportunitats de diversificació econòmica creieu que hi ha? En base a aquests actius però 

també en base a factors externs, per exemple, noves tendències en el consum, la mateixa 

pandèmia, etc. 

3. L’actual model de desenvolupament garanteix l’ocupació i rendes suficients a la població que 

resideix a la comarca? És mediambientalment sostenible?  

4. Quins factors poden ser una amenaça pel futur desenvolupament de la comarca? 

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 repte més important que té la comarca en relació al model de desenvolupament? 

Finalment, es fa el tancament l’acte. 

 



Diagnosi territorial i socioeconòmica de la Terra Alta  3 

Buidat del taller de Model   

CAPTURES DE LA SESSIÓ 

  

  

  

Font: Actíva Prospecti Consell Comarcal de la Terra Alta.  
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DAFO 

FORTALESES  DEBILITATS  

 L’elevada qualitat del paisatge de la 
Terra Alta permet vincular el patrimoni 
natural amb el patrimoni històric, cultural i 
artístic i amb l’agricultura i la ramaderia, 
elements tots ells que permeten la seva 
conservació i valoració. 

 L’elevat pes i tradició del sector primari 
són també una gran fortalesa de la comarca, 
gràcies a la gran diversificació del sector, 
però també gràcies a l’elevat nombre de 
persones ocupades que encara es 
mantenen vinculades a activitats 
tradicionals. 

 L’autenticitat de la comarca és un altre 
dels punts forts de la Terra Alta, fruit d’una 
menor participació del territori en 
processos intensos de globalització als que 
sí que s’hi ha vist abocats altres territoris. 

 La dependència del sector primari i la 
baixa valorització d’aquest generen 
rendes baixes que no son suficientment 
compensades pel sorgiment de nous 
sectors i activitats amb un major valor 
afegit. 

 Aquesta dinàmica fa que la comarca no 
generi suficients oportunitats laborals 
degut a la manca de diversificació 
econòmica, impulsant així un major 
despoblament, sobretot en relació al 
col·lectiu més format: el jovent. 

 S’assenyala que hi ha pocs espais de 
cooperació i acompanyament per a la 
creació de nous projectes 
empresarials. 

 Les mancances pel que fa a la cobertura 
i el desplegament d’alguns serveis com 
el transport públic també són un fre pel 
desenvolupament de la comarca. 

 La consolidació d’una visió pessimista 
de dècades respecte a les oportunitats 
laborals fora del sector primari ha 
portat a una manca d’autoestima, que 
convida al jovent a marxar i dificulta el 
sorgiment de noves iniciatives a la pròpia 
comarca. 

OPORTUNITATS AMENACES 

 Reforçar el vincle entre producció 
agropecuària i la indústria de 
transformació és vital per afegir valor i 
incrementar les rendes del sector primari i 
generar noves oportunitats laborals als 
joves i diversificació a l’economia comarcal. 

 La posada en marxa de projectes 
col·lectius i col·laboratius de 
transformació faria possible aquest procés 
de transformació del producte primari, 
facilitant l’accés a inversió que, de manera 
individual, serien inassolibles o 
representarien un escull important a 
l’emergència d’aquests projectes industrials 
en el sector agroalimentari. 

 El baix cost de la terra i la baixa densitat de 
població fa que històricament les 
comarques de les Terres de l’Ebre hagin 
acollit activitats poc desitjables com 
nuclears, abocadors, etc. Aquest mateix 
procés es reprodueix ara amb la 
massificació eòlica i solar que perjudica 
la resta d’actius de la comarca (paisatge, 
agricultura, etc.) sense un retorn suficient 
en termes econòmics i de llocs de treball. 

 Aquestes activitats extractives portades a 
terme per empreses i fons d’inversió amb 
major capacitat decisòria que no pas la 
població que viu a aquests territoris estan 
perjudicant a les realitats familiars, 
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 Els nous paradigmes i models de vida i 
consum han suposat la valorització dels 
productes locals i dels entorns saludables i 
pot facilitar l’arribada de nova població a la 
comarca provinent d’entorns de caire més 
urbà que busquen unes millors condicions 
de vida. 

 L’aposta per un model turístic que vinculi 
l’arribada de visitants amb les activitats 
tradicionals de la comarca pot ser una via 
important de desenvolupament. I és clau 
per a la sostenibilitat del món agrari que  és 
el màxim responsable del manteniment del 
paisatge, el principal actiu de la comarca. 

personals i econòmiques de les persones 
residents. 

 El despoblament, l’envelliment i la 
manca de relleu generacional són un risc 
pel futur de la comarca i, especialment, pel 
sector agrari i la conservació del paisatge. 

 La tendència a la industrialització de 
l’agricultura està generant una important 
pèrdua de varietats autòctones, la 
compactació i l’empobriment del sòl, la 
contaminació, etc. És alhora un model molt 
consumidor d’aigua i no genera un nombre 
significatiu de llocs de treball, perjudicant 
greument l’entorn sense un retorn positiu 
per territori. També té un impacte molt 
gran en la diversitat. 

 L’evolució viscuda pels boscos de la 
comarca durant els darrers anys sumat a 
canvi climàtic aboca a la Terra Alta a un 
risc extrem d’incendis. Això fa que centrar 
el model de desenvolupament en el turisme 
de paisatge exposi a la comarca a una gran 
vulnerabilitat si no es duu a terme una 
bona gestió dels espais forestals al mateix 
temps. 
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Debilitats i amenaces 
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Fortaleses i Oportunitats 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

Del taller sobre el model de desenvolupament de la Terra Alta es desprèn que les dificultats per a la 

valorització dels productes del sector primari i una escassa diversificació productiva, han portat a una 

progressiva caiguda relativa de les rendes de la comarca i a un fugida de població cap a altres territoris 

amb majors oportunitats laborals. La distribució desigual de les infraestructures i serveis a causa dels 

desequilibris territorials i de la manca d’inversió han reforçat aquests processos, expulsant encara a més 

població. Tots aquests fenòmens han acabat minant l’autoestima local, que ja no concep la seva comarca 

com un territori d’oportunitats, sinó com un lloc del que el jovent ha de sortir per a poder-se construir 

un futur. En aquest context, la pauperització de les rendes, l’abandonament de l’activitat primària i la 

pèrdua de població han fet de la Terra Alta un focus d’inversió en energies renovables per a grans 

corporacions, que veuen en la comarca un lloc idoni on localitzar infraestructures poc desitjables, degut 

a que la baixa densitat de població sovint també s’acompanya d’una menor resistència social a aquests 

projectes. La incompatibilitat de la massificació energètica amb altres activitats no fa més que accelerar 

les dinàmiques de despoblament abans explicades, ja que dificulta l’impuls de les activitats que han de 

donar suport a la diversificació de l’economia comarcal. 

Davant d’això, la comarca es planteja definir un model propi de desenvolupament que aposti pel paisatge, 

el patrimoni històric, artístic, natural i cultural i el seu vincle amb l’agricultura i la ramaderia tradicionals 

de la Terra Alta. El reforç del cicle de producció-transformació-comercialització amb la creació de 

projectes compartits que permetin distribuir els elevats costos d’inversió i que poden ser una solució que 

faciliti la posada en marxa de noves iniciatives en aquest sentit. Els nous paradigmes de consum i models 

de vida, en bona part accelerats per la pandèmia, poden reforçar l’èxit d’aquest model, fruit d’un major 

interès pel consum de productes ecològics i de proximitat i de l’arribada de població provinent d’entorns 

urbans que ja no depenen de localitzacions concretes per a desenvolupar la seva feina. 

Segons els participants en el taller, el model de desenvolupament de la Terra Alta s’ha d’estructurar 

entorn al concepte de sostenibilitat, el qual ha de permetre millorar l’autoestima i l’optimisme i retenir i 

atraure tant a nova com a la població jove i no tan jove que ha marxat de la comarca. La unitat d’acció i la 

cooperació entre agents es veu com un factor clau per a l’assoliment d’aquest objectiu, així com la 

transformació, que ha de permetre diversificar l’economia comarcal, generant noves oportunitats 

laborals i valoritzant els sectors tradicionals. 
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QUIN ÉS EL PRINCIPAL REPTE QUE TÉ LA COMARCA EN L’ÀMBIT DEL MODEL DE 

DESENVOLUPAMENT? 

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? (%)

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

(%)

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

més baix i 5 el més alt) (%)
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