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Actíva Prospect és una companyia de recerca i 
consultoria formada per un equip multidisciplinar de 
professionals que treballa en els àmbits de mercat de 
treball, formació, polítiques socials i desenvolupament 
territorial i gestió de projectes. Actíva Prospect 
proveeix informació pràctica i orientada a la presa de 
decisions, amb una base de treball participatiu i 
proper al territori. 

Aquesta recerca s’ha dut a terme per encàrrec del 
Consell Comarcal de la Terra Alta. 

L’enfocament, el contingut, l’anàlisi i la interpretació 
d’aquest document són responsabilitat de l’equip de 
treball d’Actíva Prospect que en té l’autoria.  

La duplicació i/o publicació en qualsevol forma 
d’aquest document només és permesa amb el permís 
explícit del Consell Comarcal de Terra Alta. 
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ASSISTENTS 

Els assistents als tallers responen als següents perfils: 

Joves estudiants (diàspora) 

Emprenedors (joves, dones i immigrants) 

Servei d’Orientació i Informació Educativa de 
l’INS Terra Alta / Oficina Jove 

Servei Educatiu Terra Alta. Dept. Ensenyament. 

Centre Empresarial de la Terra Alta 

Personal tècnic de les AAPP de joventut, igualtat, 
immigració, emprenedoria  

Iniciatives de l’ESS 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Sara Gil Arquitecta ADEC 

Anna Ferré Arquitecta Autònom/a 

David Llop Emprenedor Autònom/a 

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

Centre Empresarial Gandesa 

Sandra Martos Nouvinguda Conllonga Grup de Criança 

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

Dolors Suñé Tècnica AAPP de Joventut Consell Comarcal de la Terra Alta 

Joan Pallés Conseller Desenvolupament local Consell Comarcal de la Terra Alta 

Magda Aubà Tècnica suport teixit empresarial 7comarques Consell Comarcal de la Terra Alta 

Teia Pascual Tècnica del servei d'orientació i Oficina Jove Consell Comarcal de la Terra Alta 

Jordi Benavent Propietari/a DMC Garbinada 

Ana Castellví Directora i terapeuta de l'activitat Espai dels 5 elements 

Manel García Dissenyador i co-propietari Knowtown Barcelona 

Marc Vidal Dissenyador i co-propietari Knowtown Barcelona 

Albert Benavent Gerent LockDown Tech 

Andreu Amposta Propietari/a Lolaccshop 

Júlia Benavent Gerent Oh Uh Lele Lleure 

Jordi Vidiella Director Opportumeety 

Jonathan Lerner Fundador Tailored Tours Barcelona 

Maria Cabezas Co-fundadora Voravall Turisme i Patrimoni 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dijous 22 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 personal tècnic de l’administració relacionat amb les 

polítiques de desenvolupament, emprenedoria, igualtat i joventut i a persones nouvingudes a la comarca 

i  emprenedors/es que porten a terme algun projecte empresarial a la Terra Alta. 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, Joan Pallés, 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. Quins són els principals actius que té la comarca per atraure i retenir talent?  

2. Quins factors poden incidir positivament en l’atracció i retenció de talent? 

3. Per què marxa el jovent? Què dificulta el seu retorn? Quins elements frenen l’emprenedoria?  

4. Què pot fer que s’accentuï la diàspora de joves que viu 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 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’atracció i retenció de talent? 

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  

 La tradició tèxtil de la comarca fa que la 
Terra Alta compti amb mà d’obra molt 
qualificada que pot formar a noves fornades 
de població que vulgui treballar al sector del 
tèxtil. La descongestió del mercat a la Terra 
Alta i el treball qualificat situen a la comarca 
en una bona posició per a atraure a empreses 
del sector. 

 A l’àmbit rural es donen relacions socials 
més sòlides i entorns socials que permeten el 
contacte i el coneixement de persones de 
primera mà. 

 La qualitat de l’entorn i el paisatge i la 
proximitat a la natura fan que la Terra Alta 
sigui un lloc on poder desenvolupar projectes 
vitals amb una elevada qualitat de vida, menys 
estrès, etc. 

 El patrimoni natural, històric i cultural de la 
comarca fan que la comarca es pugui 
posicionar com un entorn atractiu i singular 
per anar a viure. 

 L’escàs relleu generacional d’algunes 
activitats obre la porta a emprendre negocis 
que estan actualment en funcionament. 

 El baix cost de l’habitatge en relació a les 
zones urbanes és un punt a favor per a 
l’arribada de població. 

 Després d’estudiar a altres llocs i davant la 
manca d’oportunitats laborals a la comarca, 
el jovent decideix desenvolupar-se 
professionalment a zones urbanes, on troba 
més oportunitats laborals, més qualificades i 
millor remunerades. 

 Tot i que cada vegada menys, continua 
imperant la idea de que per tenir futur cal 
marxar de la comarca. 

 La por a emprendre i al fracàs i un mercat de 
dimensions reduïdes fa que es desincentivi 
l’autoocupació i l’emprenedoria a la comarca. 

 La manca d’espais, acompanyament, formació 
i suport també frenen la posada en marxa de 
noves iniciatives empresarials. 

 L’escassetat de perfils professionals 
especialitzats també dificulta el sorgiment i la 
localització d’empreses. 

 La diàspora es dona no només per la manca 
d’oportunitats laborals, sinó també per la 
precarietat de les oportunitats existents. 

OPORTUNITATS AMENACES 

 El “know-how” acumulat per la comarca en 
l’àmbit de la indústria tèxtil pot servir per a 
atraure a empreses que fer produccions més 
petites i de més qualitat. Hi ha un cert retorn 
de la producció que s’havia deslocalitzat fa uns 
anys a països en desenvolupament. 

 A l’àmbit de la formació també hi ha una 
oferta creixent de formacions 
especialitzades en línia que fan possible el 
seguiment d’estudis superiors des del propi 
territori. 

 La indústria agroalimentària i el sector 
turístic presenten grans oportunitats de 
creixement a través de la valorització dels 
productes locals i dels actius turístics, 
culturals i històrics amb els que compta la 
comarca. 

 Si les institucions es mantenen en la 
inacció, sense implementar polítiques 
d’habitatges, de millora de les infraestructures 
de telecomunicacions, etc. faran que la 
comarca es mantingui en la situació regressiva 
actual i continuarà perdent talent i població. 

 Aquesta dinàmica negativa també es 
mantindrà si no s’aconsegueixen crear més 
oportunitats laborals i noves formacions 
que responguin al moment actual. 

 És necessari que es segueixi revertint el 
pessimisme generalitzat que empeny al 
jovent a marxar. 

 Més enllà de l’impuls de determinades 
activitats econòmiques, cal donar resposta a 
les necessitats de la població local. 
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 Un major acompanyament i recolzament 
de les noves iniciatives d’emprenedoria, 
facilitant assessorament, espais, finançament, 
etc. pot ser una alternativa davant les 
dificultats que presenta la comarca per crear 
llocs de treball assalariats. 

 El baix preu de l’habitatge, la xarxa de 
telecomunicacions i un entorn de qualitat fan 
molt atractiva a la comarca davant del 
sorgiment del teletreball. 

 En els últims anys s’està donant un canvi de 
visió del món rural que està fent que el 
retorn al poble sigui vist com quelcom positiu 
i desitjable. 

 L’empitjorament de la qualitat del medi 
natural i la massificació energètica poden 
suposar la destrucció del medi ambient i del 
paisatge, perjudicant així alguns dels 
principals actius de la comarca i fent inviable 
el desenvolupament d’altres activitats. 

 Cal superar la por al fracàs i facilitar 
l’acompanyament durant la posada en marxa 
de noves activitats econòmiques, ja que sinó 
serà difícil que es creïn noves iniciatives. 
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Debilitats i amenaces 
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Fortaleses i oportunitats 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

L’expansió de la covid-19 i l’aplicació de mesures com el confinament domiciliari han posat en valor nous 

models de vida que reivindiquen uns menors nivells d’estrès i uns ritmes vitals més lents, posen èmfasi 

en la salut i les cures i cerquen una major proximitat i uns vincles més estrets amb la natura. La qualitat 

de l’entorn i el paisatge, el gran patrimoni natural, cultural i històric de la comarca i la possibilitat de 

construir vincles socials més sòlids que no pas els que es donen als entorns urbans fan de la Terra Alta 

un entorn ideal per acollir a població que comparteix aquests valors i que poden trobar a la comarca un 

lloc idoni on desenvolupar els seus projectes vitals. Per a que això sigui possible, a més d’una oferta 

d’habitatge suficient, la comarca ha de ser capaç de generar més i millors oportunitats laborals, de facilitar 

formacions especialitzades des del propi territori i d’oferir serveis d’acompanyament que donin suport a 

les iniciatives empresarials emergents. Només així serà capaç d’aprofitar les oportunitats en activitats 

com el turisme, la indústria agroalimentària o el sector del tèxtil. En definitiva, cal superar tant la visió 

pessimista imperant que empeny al jovent a sortir de la comarca per a construir-se un futur com la por 

al fracàs que frena la posada en marxa de nous projectes. Davant la dinàmica negativa que ha seguit la 

Terra Alta durant les darreres dècades, la inacció ja no és una opció 

Els agents de la comarca als que s’ha consultat han apuntat a la comunicació entre les institucions, entre 

les institucions i la ciutadania i entre la pròpia ciutadania com a element imprescindible per poder 

revertir les dinàmiques actuals. La coordinació a l’hora d’aplicar polítiques concretes, la comunicació 

d’aquestes accions al conjunt de la població i la creació d’espais de coneixença i decisió entre les persones 

de la comarca, les iniciatives en desenvolupament, els diferents sectors econòmics, etc. han d’esdevenir 

la clau que permeti definir un model de desenvolupament sòlid i compartit.  

QUIN ÉS EL REPTE MÉS IMPORTANT QUE TÉ LA COMARCA EN RELACIÓ A L’ATRACCIÓ I RETENCIÓ DE 

TALENT? 

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? (%)

40,0

50,0

10,0

0,0
0

20

40

60

80

100

Molt Força Poc Gens

30,0

50,0

20,0

0,0
0

20

40

60

80

100

Molt Força Poc Gens

90,0

10,0

0

20

40

60

80

100

Sí No

70,0

30,0

0,0
0

20

40

60

80

100

Sí No, massa llarg No, massa curt

60,0

40,0

0,0 0,0
0

20

40

60

80

100

Molt Força Poc Gens

60,0

40,0

0,0 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 Talent.   

 

 

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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