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ASSISTENTS 

Els assistents als tallers responen als següents perfils: 

Serveis de les administracions públiques 

Comerç i serveis de proximitat 

Serveis turístics 

Sector immobiliari 

Electes de municipis rurals 

Tècnic urbanisme 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Sara Gil Arquitecta associada ADEC 

Eva Amposta Alcaldessa de Pinell de Brai Ajuntament de Pinell de Brai 

Pilar Miró Presidenta Associació Turisme Rural Terra Alta 

Marc Solé 
Tècnic de Joventut, Igualtat, 
Immigració, emprenedoria i 
formació 

Centre Empresarial Gandesa 

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 

Eva Pallarés Coordinadora Serveis Socials Consell Comarcal de la Terra Alta 

Ilda Vico Tècnica de turisme Consell Comarcal de la Terra Alta 

Montserrat Pellisa Coordinadora Àrea de Ciutadania Consell Comarcal de la Terra Alta 

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

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

Pol Sannicolàs Soci La Fleca 

Meritxell Caravaca Direcció Tècnica L'Onada Serveis 

Maria Teresa Ayuda Professional Maria Teresa Ayuda 

Judit Boira Departament de compres Piensos Borràs 

Jonathan Lerner Fundador Tailored Tours Barcelona 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dimarts 20 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 turístic, personal tècnic del 

consell comarcal i els ajuntaments, persones que porten a terme algun projecte empresarial a la comarca, 

persones vinculades al sector primari, 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. En quins serveis i infraestructures hi ha una bona dotació o la prestació és millor? (menor 

congestió, atenció personalitzada, etc.) 

2. Quines oportunitats d’atraure nova població hi ha? I quins serveis són clau per atraure-la?  

3. En quins serveis i infraestructures hi ha majors dèficits?  

4. Quins factors poden accentuar encara més la dinàmica de despoblament actual? 

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 que té la comarca en relació a l’oferta i la demanda de serveis? 

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  

 Els serveis educatius de la comarca es 
caracteritzen per una elevada qualitat i 
unes baixes densitats per aula que fan que 
es doni una atenció molt personalitzada. Les 
escoles rurals també han estat pioneres en 
innovació pedagògica. 

 L’existència d’escoles bressol i el preu 
relativament baix d’aquestes permet atraure a 
nova població i millorar la qualitat de vida de 
la gent que hi viu. 

 L’escassa congestió del sector públic i la 
coneixença entre els diferents serveis permet 
que l’atenció a les persones usuàries sigui 
integral i personalitzada, un fet clarament 
diferencial respecte a les àrees urbanes. 

 A més de l’atenció primària a l’àmbit sanitari, 
hi ha una xarxa consolidada de serveis per 
a la gent gran que permet una atenció de gran 
qualitat. 

 La proximitat i les facilitats d’accés a peu a 
l’entorn més proper i les bones connexions per 
carretera al conjunt de la comarca. 

 Hi ha mancances significatives pel que fa 
als serveis sanitaris més enllà de l’atenció 
primària. (especialistes, etc.). 

 Hi ha un dèficit molt important en relació a 
la xarxa de transport públic de la comarca 
que faciliti les connexions internes i externes 
entre els municipis de la Terra Alta i amb 
localitats de fora de la comarca que 
concentren serveis importants. 

 La reestructuració del sector bancari està 
deixant a moltes persones sense servei i sense 
possibilitat de gestionar els seus ingressos. 

 Hi ha dificultats per fer el relleu 
generacional en tot un seguit d’oficis i 
activitats que donen serveis essencials a la 
població. La manca de formació i d’espais on 
poder desenvolupar aquestes activitats són un 
fre per a que es pugui donar aquest relleu. 

 Les infraestructures elèctriques, de 
subministrament d’aigua, etc. requereixen una 
actualització. 

 Les connexions a internet i de cobertura 
mòbil no estan prou desenvolupades i són 
clarament millorables. 

 La manca d’accessibilitat i de senyalització 
als espais d’especial interès cultural, històric, 
arquitectònic, etc. frenen l’autoconeixement i 
les possibilitats de desenvolupament de la 
comarca. 

OPORTUNITATS AMENACES 

 La consolidació del teletreball obre 
oportunitats pel retorn de població que ha 
marxat i per l’arribada de població que vol 
treballar des d’entorn de més qualitat. 

 Els nous estil de vida posen en valor la 
qualitat de vida i l’accés a la natura per 
sobre d’altres aspectes que fins ara eren 
prioritaris. 

 Crear oferta formativa de qualitat és una 
oportunitat que pot facilitar l’arrelament de 
la població local i atraure a persones que 
busquin entorns educatius de qualitat pels 
seus fills/es i formacions superiors 
específiques per a si mateixes. 

 L’escassa oferta d’habitatge fa que sigui 
difícil acollir a nova població.  

 Le privatitzacions i les retallades al sector 
públic posen en risc l’accés a serveis bàsics 
de la població de la Terra Alta. 

 La comarca no està generant suficients 
oportunitats laborals per a la població 
local, fent que una part d’aquesta hagi de 
sortir de la comarca per poder 
desenvolupar-se professionalment. 

 La manca d’autoestima local és un fre a 
l’hora de posar en marxa qualsevol projecte 
o iniciativa. 
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 Facilitar l’accés a l’habitatge és clau per a 
poder atraure població i per fer possible que 
el jovent local es quedi. 

 La massificació energètica exclou altres 
activitats amb major capacitat de generació 
de llocs de treball i de posar en valor el 
territori, les seves tradicions i la seva 
cultura. 

 

Debilitats i Amenaces 
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Fortaleses i Oportunitats 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

La Terra Alta gaudeix d’una xarxa de serveis bàsics consolidada i interrelacionada que, juntament amb la 

baixa congestió, fan possible una atenció integral, personalitzada i de gran qualitat que és difícil que es 

doni als entorns urbans. La xarxa de serveis educatius, amb una baixa ràtio d’alumnes per aula, 

l’existència i el preu relativament baix de les escoles bressol o els serveis d’atenció a la gent gran són 

exemples d’això. Aquestes fortaleses se sumen a un seguit d’oportunitats que la pandèmia ha posat sobre 

la taula. L’expansió del teletreball com una alternativa real al presencialisme i el creixent interès per nous 

estils de vida que posen al centre la qualitat de vida, la salut i el contacte amb la natura, situen a la Terra 

Alta en una posició molt favorable. Per a poder aprofitar aquest context caldrà que la comarca posi en 

marxa polítiques actives d’habitatge que en facilitin l’accés tant a la població local com a la nova població 

i que aposti per una formació superior especialitzada que permeti atraure a població jove a la comarca.  

Per a que això sigui possible és necessari que la Terra Alta millori alguns aspectes entre els que es troben 

les infraestructures de transport i comunicacions, amb una cobertura d’internet adequada per tot el 

territori, unes infraestructures de subministraments (electricitat, aigua, etc.) amb manteniments al dia o 

una xarxa de transport públic capaç de cobrir les necessitats de mobilitat interna i externa de la població 

local. La possibilitat de comptar amb atenció sanitària en determinades especialitats sense necessitat 

d’haver-se de desplaçar a altres comarques o la posada en marxa de plans que facilitin el relleu 

generacional dels negocis de la comarca són dos aspectes també essencials per a frenar el despoblament 

i garantir una qualitat de vida adequada per a la població de la comarca. 

Segons els agents de la comarca, l’habitatge és el principal repte al que ha de fer front la Terra Alta per a 

garantir el seu futur, en tant que sense aquest dret garantit, la població interessada en viure a la comarca 

tindrà dificultats per a poder assentar-s’hi i desenvolupar els seus projectes vitals. La concertació entre 

els diferents agents i la definició d’una estratègia compartida se situa com l’altre eix central per a impulsar 

el desenvolupament comarcal. El transport i les telecomunicacions també apareixen com a aspectes 

rellevants per a aprofitar les oportunitats que ofereix el context actual. Finalment, la descentralització 

territorial, la cultura, la formació o l’emprenedoria apareixen en segon terme com a elements a tenir en 

compte a l’hora de definir el model de desenvolupament que vol la Terra Alta. 

 

QUIN ÉS EL REPTE MÉS IMPORTANT QUE TÉ LA COMARCA EN RELACIÓ A L’OFERTA I LA DEMANDA 

DE SERVEIS? 

Núvol de paraules original 
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Agrupació de paraules i conceptes 

 
Font: Actíva Prospect i 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? (%)

38,5

46,2

15,4

0,0
0

20

40

60

80

100

Molt Força Poc Gens

38,5

61,5

0,0 0,0
0

20

40

60

80

100

Molt Força Poc Gens

92,3

7,7

0

20

40

60

80

100

Sí No

84,6

7,7 7,7

0

20

40

60

80

100

Sí No, massa llarg No, massa curt

53,8

46,2

0,0 0,0
0

20

40

60

80

100

Molt Força Poc Gens

23,1

69,2

7,7
0,0

0

20

40

60

80

100

Molt
interessant

Força
interessant

Poc
interessant

Gens
interessant



Diagnosi territorial i socioeconòmica de la Terra Alta  10 

Buidat del taller de Serveis.   

 

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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