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ASSISTENTS 

Els assistents als tallers responen als següents perfils: 

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

Representants d’escoles d’educació primària 

Personal tècnic de les AAPP de prospecció 
empresarial i desenvolupament local 

Empreses de la comarca 

Personal tècnic d’altres territoris 

Sindicats 

Representants de l’escola agrària 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Sara Gil Arquitecta ADEC 

Estela del Rosario Professora Escola Agrària de Gandesa 

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 

Ilda Vico Tècnica de turisme Consell Comarcal de la Terra Alta 

Jael Suñé 
Tècnica suport teixit empresarial 
7comarques 

Consell Comarcal de la Terra Alta 

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

Magda Aubà Tècnica d’Inserció Sociolaboral Dispositiu d’Inserció EIXAM 

Jordi Benavent Propietari/a DMC Garbinada 

Sònia Puey Direcció Escola Puig Cavaller 

Gemma Pifarré Tècnica d'Inserció laboral Barcelona Activa 

Marc Sampé Tècnic AAPP de Joventut Oficina Jove 

Lluís Melich Tècnic de reactivació Pla de Reactivació del Baix Ebre 

Marc Martínez Delegat Sindicat USTEC·STEs 
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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dijous 27 d’abril a través de la plataforma Zoom, amb una durada 

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

A la sessió participen persones que treballen a l’àmbit de les polítiques de desenvolupament, de joventut, 

d’inserció laboral, al món educatiu, membres de sindicats, etc., amb l’objectiu d’establir els principals 

reptes als que ha de fer front la comarca a l’àmbit de l’ocupació. Aquest objectiu es porta a terme a partir 

del debat entorn a la informació que aporta la diagnosi territorial i del coneixement expert dels agents 

que participen a la sessió. 

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 definició del pla de reactivació, 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, mitjançant la metodologia 

de l’arbre de problemes i causes, s’analitzaran quins són els principals reptes als que ha de fer front el 

mercat laboral de la Terra Alta, tant des del punt de vista de la situació del mercat laboral, com de les 

mancances pel que fa a la governança i a les polítiques d’ocupació. Un cop identificades les principals 

problemàtiques, es procedeix a prioritzar-les i a analitzar les causes que generen aquestes 

problemàtiques i les conseqüències associades. Tot i que el procés encara es troba en la part de diagnosi, 

a petició de les persones assistents al taller es va decidir incorporar idees sobre les possibles solucions 

als reptes apuntats anteriorment. 

La pregunta que es va llençar per a identificar els principals reptes i problemàtiques va ser la següent: 

Quins són els principals problemes/reptes que presenta el mercat laboral comarcal?  

Les aportacions de les persones participants es recullen en post-its, 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 reptes i solucions. Per finalitzar es demana a les persones participants que apuntin 

quin és el principal repte de la comarca en l’àmbit que s’ha estat treballant, per tal de poder fer un núvol 

de paraules que permeti esquematitzar les idees principals identificades pels agents al llarg de la sessió. 
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CAPTURES DE LA SESSIÓ 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

Font: Actíva Prospecti Consell Comarcal de la Terra Alta.  
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ARBRE DE PROBLEMES 

Quins són els principals problemes/reptes que presenta el mercat laboral comarcal? 

EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA I EL FUNCIONAMENT DEL 

MERCAT DE TREBALL COMARCAL 

EN RELACIÓ ALS RECURSOS I LA 
GOVERNANÇA DE LES POLÍTIQUES 

 La reforma laboral i les crisis que s’han 
experimentat han acabat suposant un 
progressiu empitjorament de les 
condicions laborals, amb creixents nivells de 
temporalitat, estacionalitat, economia 
submergida, sous baixos, etc. Aquesta 
precarització afecta especialment a les dones i 
a la població migrant. 

 No es generen suficients oportunitats 
laborals a la Terra Alta i l’oferta existent és 
poc qualificada i diversificada, fent que s’acabi 
expulsant a part de la població que no es pot 
desenvolupar professionalment a la comarca. 

 Hi ha dificultats per a atraure i retenir 
població qualificada per a poder cobrir llocs 
de treball a la comarca. 

 La petita dimensió empresarial i l’elevat 
pes de l’autoocupació fan que 
l’emprenedoria no es professionalitzi, limitant 
així la competitivitat i les possibilitats de 
creixement i de creació de llocs de treball. 

 La Terra Alta no compta amb un mercat de 
suficients dimensions com per a facilitar el 
creixement i el sorgiment de noves activitats 
de serveis a les persones, a les empreses, etc. 

 A la comarca no hi ha oferta formativa en els 
àmbits en els que el territori presenta 
majors potencialitats com són el turisme o la 
transformació de productes agroalimentaris. 

 La descoordinació entre els diferents 
departaments encarregats de les polítiques de 
formació i ocupació fa que es treballi de 
manera ineficient, sense una visió compartida 
que orienti l’acció de la comarca i s’evitin les 
duplicitats i situacions de manca d’informació 
en relació als recursos existents i les 
iniciatives que s’impulsen.  

 Malgrat l’existència de recursos, una part de la 
població de la comarca no té l’accés o els 
coneixements bàsics d’informàtica per a 
poder inserir-se al mercat laboral.  

 No hi ha recursos per a facilitar la inserció 
laboral de la població amb algun tipus de 
discapacitat. 

 Els criteris que estableix el SOC als seus 
programes exclouen als municipis petits 
dels seus programes, fent que aquests no es 
puguin beneficiar de moltes convocatòries. 

 La manca de personal tècnic fa que els 
municipis petits no puguin sol·licitar, 
gestionar i coordinar programes i ajudes del 
SOC. 

 Sovint la població i les empreses 
desconeixen els programes i serveis que 
s’ofereixen a la comarca. 

 Manquen ajudes i suports a la 
professionalització de l’emprenedoria i 
l’autoocupació per a millorar els nivells de 
competitivitat i productivitat. 
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9. DESCOORDINACIÓ 
AGENTS DE LA COMARCA 
(FORMACIÓ-OCUPACIÓ) 

7 vots 

4. BAIXA QUALITAT DE 
L'OCUPACIÓ: PRECARIETAT 

6 vots 

1. MANCA DE 
DIVERSIFICACIÓ DE 

L'ECONOMIA I POQUES 
SORTIDES PROFESSIONALS 

5 vots 

6. MANCA DE FORMACIÓ EN 
SECTORS CLAU PER A LA 

COMARCA 

3 vots 

5. ESCASSA DIMENSIÓ 
EMPRESARIAL 

3 vots 

CAUSES 

 La manca d’espais de 
coordinació i concertació 
fa que no hi hagi una 
visió ni una estratègia 
compartida ni un treball 
coordinat. 

 La inestabilitat laboral fa 
que no hi hagi equips 
estables que permetin un 
treball continuat en el 
temps. 

 La manca de personal 
també frena la 
possibilitat 
d’implementar 
programes i polítiques. 

 Les divisions entre grups 
polítics als espais de 
decisió limiten les 
possibilitats 
d’implementar accions. 

 L’estacionalitat al 
turisme, l’hostaleria i 
l’agricultura generen 
molta temporalitat i 
parcialitat que no permet 
generar ingressos 
suficients i ocupació 
estable per la persona 
assalariada. 

 El treball de cures 
concentra molt treball a 
l’economia submergida, 
precaritzant 
especialment a les dones 
migrants. 

 L’escassa dimensió 
empresarial fa que no hi 
hagi una definició 
acurada dels perfils 
professionals, fent que 
s’acabi contractant sota 
figures més precàries 
malgrat fer tot tipus de 
tasques. 

 La concepció actual de la 
formació no permet 
veure la formació com 
una oportunitat per a 
obrir noves oportunitats. 

 Hi ha una escassa 
cooperació empresarial 
que limita les 
possibilitats d’aprofitar 
noves oportunitats en 
aspectes com l’economia 
circular, la restauració, la 
transformació 
agroalimentària. 

 La manca d’autoestima i 
de valoració de les 
pròpies potencialitats fa 
que no es vegin i 
s’aprofitin les 
oportunitats que ofereix 
el territori. 

 Manca de creativitat i 
innovació. 

 Escassa coordinació 
entre agents com els 
operadors de formació i 
serveis d’ocupació que 
no permet evitar la 
duplicació de recursos i 
aconseguir unir esforços. 

 L’actual concepció de la 
formació per part del 
teixit empresarial fa que 
no s’acostin a l’àmbit 
educatiu per a coordinar 
les seves necessitats amb 
l’oferta formativa de la 
comarca. 

 Encara no s’han 
identificat els sectors 
clau que poden impulsar 
l’ocupació a la comarca. 

 La petita dimensió 
mitjana de les empreses 
fa que aquestes tinguin 
dificultats per contractar 
i créixer. La manca de 
coneixements de gestió, 
innovació, 
comercialització, etc., 
l’escassa col·laboració 
amb altres empreses i la 
petita dimensió del 
mercat local són algunes 
de les causes d’aquesta 
petita dimensió que resta 
competitivitat a la 
comarca. 
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CONSEQÜÈNCIES 

 Les microempreses i 
els/les autònoms/es no 
tenen els coneixements i 
el temps per accedir a les 
ajudes i programes que 
les podrien ajudar a 
créixer. 

 La pèrdua de població 
formada i de 
competitivitat és la 
principal conseqüència 
de la baixa qualitat del 
mercat de treball local. 

  El desajust entre 
necessitats i oferta 
formativa frena la 
diversificació productiva 
de la comarca i la 
productivitat del teixit 
empresarial 

 També suposa una fuga 
de talent que surt de la 
comarca per cursar 
estudis superiors a altres 
llocs. 

 Poca capacitat de creació 
de treball assalariat a la 
comarca. 

SOLUCIONS 

 Crear espais de 
coordinació ben 
gestionats, establint 
periodicitat, objectius, 
acords i mecanismes de 
seguiment dels acords. 

 Treballar per 
incrementar del valor 
del producte local 
permetria una major 
remuneració del treball. 

 Donar suport a les 
petites empreses de la 
comarca per a que es 
beneficiïn de programes 
i ajudes per a la 
contractació, el 
creixement, etc., 
especialment orientat a 
la incorporació al 
mercat de treball de 
dones, persones de més 
de 45 anys, població 
estrangera, etc. 

 Reforçar i impulsar les 
cadenes de valor 
associades al sector 
agroalimentari per 
reforçar la xarxa de 
proveïdors locals. 

 Potenciar la cultura i el 
patrimoni natural i 
històric de la Terra Alta. 

 Impulsar la creativitat i 
la innovació a partir del 
talent local (influencers, 
etc.). 

 Assumir per part dels 
serveis d’ocupació un 
rol de dinamització de 
les empreses i els 
centres formatius per a 
vehicular les necessitats 
formatives del teixit 
productiu de la comarca. 

 Oferir recursos i 
formacions per a 
autònoms/es i petites 
empreses en àmbits 
relacionats amb la 
gestió empresarial. 

 Facilitar/dinamitzar la 
mancomunació de 
serveis i espais per a la 
col·laboració 
empresarial. 
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Arbre de problemes 
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Causes
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

La petita dimensió de la majoria d’empreses de la comarca juntament amb una dècada marcada per crisis 

reiterades i una creixent precarització de les condicions laborals han fet que la Terra Alta no sigui capaç 

de generar suficients oportunitats laborals per a la seva població. Les oportunitats existents, a més, 

tendeixen a ser de baixa qualitat i amb baixos requeriments formatius, dificultant així l’atracció de talent 

i la retenció de la població local amb estudis superiors. En aquest context, les dificultats de coordinació 

entre les àrees d’ocupació i formació (entre d’altres) fan que no s’hagi traçat una estratègia i uns objectius 

compartits que facin possible unificar accions i evitin duplicar esforços. L’ús excessiu de la figura de 

l’interinatge té com a conseqüència un elevat grau de temporalitat al sector públic, fent més difícil aquesta 

coordinació entre agents.  

Hi ha dos aspectes que també tenen una gran rellevància pel que fa a les potencialitats de creació 

d’ocupació a la comarca. D’una banda, l’autoocupació i les microempreses de la comarca presenten un 

baix nivell de professionalització, fent que una o poques persones hagin de realitzar tot tipus de tasques 

de gestió, comercialització, elaboració, etc., frenant així la innovació i les possibilitats d’especialització 

que milloren l’eficiència i la competitivitat empresarial. Davant d’aquest fet, les petites empreses de la 

Terra Alta també troben dificultats per a col·laborar entre elles, fent molt difícil l’aparició de sinèrgies i 

de noves oportunitats. D’altra banda, segons apunten els agents consultats, la formació és vista per part 

del teixit empresarial de la comarca com una càrrega i no pas com una inversió, fent difícil la col·laboració 

amb els centres formatius per a facilitar l’encaix entre les necessitats formatives del teixit productiu i 

l’oferta formativa de la comarca.   

Davant de tots aquests elements, es fa evident la necessitat de crear espais eficaços de coordinació entre 

agents, garantint l’estabilitat, la periodicitat, els objectius i els mecanismes d’avaluació i seguiment dels 

acords assolits. Alhora, cal impulsar la diversificació i incrementar la dimensió empresarial per tal de 

reduir la precarietat laboral imperant. Per fer-ho, s’apunta a la necessitat d’adaptar l’oferta formativa als 

requeriments de la comarca, de millorar la comunicació i de reduir la fractura digital existent. 

 

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS PROBLEMES/REPTES QUE PRESENTA EL MERCAT LABORAL COMARCAL? 
 

 

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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