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ASSISTENTS 

Els assistents als tallers responen als següents perfils: 

Cooperatives agràries (oli, vi i fruita seca) 

Cellers 

DO Terra Alta 

Productors amb marca pròpia 

Productors de productes alimentaris procedents 
del bosc 

Emprenedors i noves iniciatives del sector 
agroalimentari. 

Sector comerç alimentació 

Sector de l’hoteleria i la restauració  

Personal tècnic de les AAPP  d’agroalimentari i 
turisme 

Escola Agrària.de Gandesa. 

Referent comarcal de l’IRTA. 

Consultora que hagi treballat els temes 
agroalimentaris a la comarca. 

Representant del parc natural. 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Pilar Miro Sabate Presidenta Associació Turisme Rural i Molí de Sotorres 

Merce Todo Gerent /propietària/ Junta associació ATRTA Ca La Leonor/ Cal Tomás 

Domènec Niella Productor cabrablanca.cat 

Asun Colom Tècnica de Suport al teixit Empresarial 
7comarques 

Consell Comarcal de la Terra Alta 

Elisabet Arlandes  Tècnica de Suport al teixit Empresarial 
7comarques 

Consell Comarcal de la Terra Alta 

Neus Sanromà  Presidenta Consell Comarcal de la Terra Alta 

Núria Mulet Tècnica Sector Agroalimentari Consell Comarcal de la Terra Alta 

CANDE ANDREU Secretària Consell Regulador DOP Oli de Terra Alta 

Marc Poy  Responsable BdT Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) 

Arnau Sabaté  Comercial Cooperativa de Gandesa 

Magda Girones  Propietària Cota 535 

Antoni Cutrona Director  Escola agrària 

Estela del Rosario  Professora Escola Agrària de Gandesa 

Carles Chiner Cap de l'Oficina Comarcal de la Terra Alta Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 

Gemma Barrobés Productora Granja Can Mustio 

Agustí Romero Tècnic  Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries  (IRTA) 

Antònia Ninot Tècnica  Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries  (IRTA) 

Josep Maria Bases  Gerència La Cuina de la Lore 

Josep Maria Forcadell  Tècnic Parc Natural Els Ports 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dijous 15 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 al sector primari, a la indústria 

agroalimentària i a la transformació dels productes primaris, al turisme, al parc natural, a la investigació, 

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 la 

diagnosi territorial. Posteriorment s’inicia la dinàmica participativa en la que s’abordarà la temàtica a 

partir d’un anàlisi DAFO plantejat a partir de preguntes concretes. 

1. Sector agroalimentari: Quins són els principals actius i fortaleses? 

2. Quin potencial té el sector agroalimentari? (tendències, oportunitats) 

3. Quines són les barreres a la transformació dels productes  agropecuaris i forestals? 

4. Quines amenaces poden influir en el desenvolupament de l’activitat? 

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 75 

minuts a realitzar aquesta dinàmica. Posteriorment 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 en relació al sector agroalimentari? 

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

  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

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

FORTALESES  DEBILITATS  

 En les darreres dècades la comarca ha estat 
capaç de millorar molt significativament la 
qualitat dels seus productes, fent que ara es 
produeixin productes de qualitat en un entorn 
de qualitat. Els segells i les DOs són actius que 
la comarca ha d’aprofitar. 

 El fort arrelament del sector primari a la 
comarca és una fortalesa de cara a potenciar 
un futur més sostenible per a la comarca. A 
més, la Terra Alta compta amb varietats 
locals reconegudes que poden ajudar a 
situar a la comarca com a referent. 

 La presència d’una institució com l’IRTA és 
un clar actiu per a impulsar nous projectes i 
innovacions relacionades amb una de les 
fortaleses de la comarca com és la ramaderia i 
l’agricultura. 

 Així mateix, el fort teixit cooperatiu pot 
facilitar la incorporació d’innovacions, la 
transformació o l’accés a noves vies de 
comercialització. 

 Les oliveres centenàries són un actiu que es 
poden vincular a un nou sector com és el de 
l’oleoturisme. 

 La gran massa forestal de la Terra Alta obre 
la porta a desenvolupar activitats relacionades 
amb la gestió i els recursos forestals. 

 La localització de la comarca a una reserva 
de la biosfera, la dimensió poblacional i les 
característiques del territori fan que sigui 
possible avançar cap a un futur més sostenible 
que s’articuli entorn a la sobirania alimentària. 

 La producció fragmentada i les petites 
dimensions dels productors/es de qualitat 
de la comarca fan que trobin dificultats a l’hora 
d’accedir a mercats allunyats i/o de majors 
dimensions. 

 Alhora, sense col·laboració amb altres 
productors/es, la petita producció té difícil 
assumir els elevats costos d’inversió en 
maquinària, obradors, venda online, etc. 

 La comarca troba moltes dificultats a l’hora 
d’associar-se i col·laborar per a tirar 
endavant tant projectes i iniciatives 
empresarials com un projecte compartit de 
desenvolupament. 

 Tot i el potencial, encara hi ha un escàs 
desenvolupament de les activitats de 
transformació de productes més enllà de l’oli 
i el vi. 

 Hi ha una mancança de serveis 
d’acompanyament i assessorament al 
sector primari, així com de determinades 
infraestructures que permetrien 
transformacions de produccions petites. 

 Cal començar a planificar la gestió forestal 
per tal de dimensionar les infraestructures 
necessàries per a impulsar el sector. 

OPORTUNITATS AMENACES 

 Els nous models de consum estan generant 
un interès creixent pels productes 
ecològics, de qualitat i de proximitat, obrint 
un ampli mercat pels productes de la Terra 
Alta. 

 La gran qualitat dels productes que 
s’elaboren a la comarca ha de ser la base de 
la diferenciació respecte a altres productes i 
territoris. 

 L’existència d’un teixit ric de petites i 
mitjanes indústries agroalimentàries en 
creixement fan possible aprofitar la diversitat 

 La competència amb grans empreses 
agroindustrials pressiona els preus dels 
productes a la baixa, uns preus amb els quals 
les empreses petites no poden competir.  

 La manca de relleu generacional i les 
dificultats d’atraure i retenir talent són 
algunes de les principals dificultats a les que 
ha de fer front el sector agroalimentari de la 
comarca. 

 Les plagues, l’escassetat d’aigua o els incendis 
són riscos que es veuran significativament 
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agroforestal i els coneixements i les pràctiques 
tradicionals de la comarca. 

 Altres productes com l’ametlla, l’avellana, els 
productes forestals, etc. obren importants 
oportunitats de transformació i 
d’aprofitament energètic que fins al moment 
no s’han explotat.  

 A més, els subproductes derivats de la 
transformació del raïm o l’oliva tampoc 
s’aprofiten, malgrat ser la base d’altres 
productes. 

incrementats com a resultat del canvi 
climàtic. 

 Les dificultats a l’hora de definir un model 
propi de desenvolupament pels propers 
anys pot fer que el paisatge de la comarca es 
segueixi degradant fruit de la massificació 
eòlica i es continuï perdent població, 
empitjorant així les condicions de vida a la 
comarca. 
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Debilitats i amenaces 
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Fortaleses i oportunitats 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

En el context actual en el que hi ha un interès creixent per la qualitat i l’origen dels productes  que es 

consumeixen, la Terra Alta compta amb tots els ingredients necessaris per a situar el sector 

agroalimentari al centre del seu model de desenvolupament. El fort arrelament del sector, el gran 

increment de la qualitat i el reconeixement rebut pels productes de la Terra Alta, el sòlid teixit cooperatiu 

i l’existència d’institucions com l’IRTA són la base d’aquest nou model de desenvolupament pel qual la 

comarca vol apostar. La innovació, l’aprofitament de subproductes i la transformació de productes que 

fins ara només  es destinaven a la venda a l’engròs obren grans oportunitats per a impulsar la indústria 

de transformació de productes primaris. Per a que això sigui possible, cal que la comarca prengui mesures 

adaptades a la seva realitat. Les petites dimensions de les explotacions i de les empreses transformadores 

dificulten l’accés d’aquestes a maquinària, instal·lacions i serveis empresarials que són clau per a la seva 

competitivitat, així com a l’accés a mercats de majors dimensions. Cal, doncs, generar espais de 

col·laboració entre productors/es i transformadors/es que permetin l’accés a instal·lacions de 

valorització de productes primaris i serveis de suport en la comercialització i distribució, reduint el cost 

i el risc de les inversions. Els obradors i cellers comunitaris o les xarxes de distribució i comercialització 

conjunta són aspectes clau que permetrien la consolidació de la indústria actual i el sorgiment de noves 

iniciatives. 

En aquesta mateixa línia, davant la necessitat de revertir el despoblament, diversificar l’economia de la 

comarca, impulsar la indústria de transformació i protegir el paisatge, els agents de la Terra Alta apunten 

a una necessitat prioritària que és la de generar espais de cooperació i concertació entre la població de la 

comarca per tal de definir quina Terra Alta es vol pel futur i com caminar en la direcció triada. S’observa 

així com, tant des del punt de vista econòmic com del model de desenvolupament, l’eix que ha d’articular 

la Terra Alta és el de la cooperació i la col·laboració entre els agents de la comarca. 

 

QUIN ÉS EL REPTE MÉS IMPORTANT EN RELACIÓ AL SECTOR AGROALIMENTARI? 

Núvol de paraules original 
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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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