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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dijous 24 de març 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 i representats d’entitats vinculades a l’activitat econòmica, les polítiques 

de desenvolupament local i l’ocupació tant de dintre com de fora de la comarca, amb l’objectiu d’establir 

els principals reptes als que ha de fer front la comarca a l’àmbit dels serveis i les propostes d’acció davant 

d’aquests. 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. Caldria mencionar l’arrelament. 

Després de la benvinguda oficial al taller per part de la presidenta del Consell Comarcal Gemma Carim, 

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 creant dos grups en el que 

s’abordaran les qüestions relacionades amb el futur dels serveis a la comarca. Cadascun d’aquests dos 

grups abordarà la seva temàtica a realitzant una anàlisi DAFO plantejat a partir de preguntes concretes.  

Les quatre preguntes plantejades van ser:  

1. En quins serveis i infraestructures hi ha majors dèficits en el món rural?  

2. I en quins hi ha una bona dotació o la prestació és millor? (menor congestió, atenció 

personalitzada, etc.) 

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

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 reptes i solucions. 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 i els principals reptes identificats per cada 

grup. Finalment es realitza un debat amb torn obert de paraules entre totes les persones participants i es 

fa un tancament l’acte. 
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CAPTURES DE LA SESSIÓ 
 

  

 

 
 

  

  
Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.  
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DAFO 

FORTALESES  DEBILITATS  

 El coneixement mutu entre els diferents 
agents de la comarca que intervenen en la 
prestació de serveis a la Ribera d’Ebre facilita 
la interrelació i l’intercanvi d’informació, fent 
possible una intervenció més global sobre la 
persona.  

 D’altra banda, els serveis que es presten a la 
comarca tenen un marcat caràcter de proximitat 
amb un enfocament personalitzat de gran 
qualitat que, fruit d’una menor congestió, 
permet tractar cada situació de manera molt 
individualitzada. Un exemple d’això són les 
escoles rurals.  

 En conseqüència, el tracte més proper també 
es dóna en una relació i una comunicació 
més directes entre la població i els ens públics 
de la comarca. 

 Així, el territori també tendeix a ser acollidor 
per a les persones que hi arriben. Aquesta és 
una percepció que expressen les persones que 
han establert la residència a la comarca. 

 La Ribera d’Ebre compta amb una important 
dotació de serveis i equipaments en 
comparació a les comarques de l’entorn, amb 
equipaments educatius, esportius, de lleure, 
sanitaris, etc., uns equipaments que, a més, 
presenten una menor congestió respecte a 
àmbits més densament poblats. És el cas de les 
ràtios d’alumnes per aula, per exemple. També 
és el cas dels espais destinats a vivers 
d’empreses i coworking, que són clau a l’hora 
d’acollir a nova població vulgui treballar des de 
la comarca. 

 El preu de l’habitatge a la Ribera d’Ebre és 
dels més baixos de Catalunya.  

 

 Hi ha una important manca de transport 
públic que dificulta la mobilitat tant interna 
com amb la resta de comarques de l’entorn. 
El dèficit se situa tant en les destinacions com 
en la freqüència. 

 Les poblacions amb menor densitat de 
població presenten deficiències en 
l’àmbit de les telecomunicacions, tant pel 
que fa a la cobertura mòbil com en el 
desplegament de la fibra òptica.  

 Tot i ser un factor clau per a l’atracció de 
població, l’oferta d’habitatge a la comarca 
és insuficient. 

 Hi ha una escassa valoració i coneixement 
de les oportunitats que ofereix la 
comarca, especialment entre els joves. La 
baixa autoestima fa que sigui difícil impulsar 
nous projectes i dificulta que la població de 
la comarca que ha marxat vulgui tornar. 

 Actualment no s’estan aprofitant totes les 
oportunitats que ofereix la comarca. No 
s’aprofiten les sinèrgies existents entre el 
sector primari, l’agroalimentari, el producte 
de proximitat i l’activitat turística, que es 
constata per les poques iniciatives que els 
interrelacionen. 

 L’oferta d’estudis professionalitzadors de 
la comarca és escassa i la connexió en 
transport públic amb els principals nodes 
formatius de les Terres de l’Ebre és deficient. 
Aquesta situació s’estén a la cultura i l’oci. 

 Hi ha un clar desequilibri territorial que 
també s’acaba manifestant en els nivells de 
renda entre aquelles localitats més 
vinculades al sector energètic i industrial 
i la resta de municipis. 

 Cal una major professionalització de les 
cures, per evitar la precarització i el 
menysteniment d’unes tasques que són 
essencials i que acostumen a ser 
feminitzades. 

 En algunes especialitats mèdiques es 
depèn dels serveis sanitaris de Tortosa, 
ciutat amb la que hi ha unes connexions 
millorables. 
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OPORTUNITATS AMENACES 

 La pandèmia ha posat en valor els espais 
oberts i els estils de vida saludables que es 
relacionen amb el món rural. En aquest sentit, 
hi ha un gruix important de població urbana que 
desitjaria viure a entorns rurals, esdevenint 
així una gran oportunitat per a la comarca 
per a combatre el despoblament. El fet de que 
la comarca compti amb una reserva de la 
biosfera pot atraure a població que prioritzi els 
valors ecològics de l’entorn on viu. Aquesta 
idea de viure en l’entorn rural s’ha vist 
possibilitada per la irrupció del teletreball. 

 La gran disponibilitat d’espais en desús obre 
la porta a la creació de nous habitatges i a 
l’atracció de noves activitats que s’hi vulguin 
localitzar. A més, existeixen un seguit d’ajudes a 
la rehabilitació d’habitatges estructural, 
energètica, etc. que poden facilitar la renovació 
del parc d’habitatges. 

 A banda de mobilitzar espais en desús, també 
s’apunta que els  serveis educatius són un 
factor clau en l’atracció de població jove que 
demanda projectes educatius interessants pel 
seus fills, amb una atenció molt personalitzada.  

 No s’aprofita tot el potencial. La comarca 
disposa d’una gran diversitat d’actius com el 
paisatge, la indústria o l’agricultura, fent que 
sigui possible desenvolupar-hi activitats molt 
diverses. També hi ha marge d’actuació en la 
promoció turística. Se li suma la proximitat i el 
coneixement entre els diferents agents i sectors 
que si es treballa la col·laboració/cooperació 
entre ells pot facilitar el sorgiment de sinèrgies 
i interaccions que donin peu a noves activitats i 
projectes 

 En l’àmbit del serveis s’apunta que el procés 
d’envelliment de la població generarà 
oportunitats laborals en el futur fruit d’una 
major demanda de serveis d’atenció a la 
dependència. 

 La principal amenaça se situa en la manca 
d’oportunitats laborals que és en bona part 
fruit de l’escassa diversificació de l’economia 
comarcal i més recentment de la 
desindustrialització que registra la comarca. 
La manca de diversificació, a més, comporta 
desequilibris territorials, i dinàmiques més 
intenses de despoblament i de 
sobreenvelliment en el món rural. 

 El canvi climàtic i de model energètic 
posen en risc el futur de la comarca, que es 
pot veure afectat per unes noves condicions 
climàtiques i per interessos especulatius 
sobre el sòl. Una mala gestió de la transició 
cap a una comarca sense activitat nuclear és 
un risc important, ja que es pot tendir a 
models consumidors d’espai i territori que 
acabin perjudicant tant al medi ambient com 
a l’economia, especialment al sector primari, 
i la identitat de la Ribera d’Ebre. En qualsevol 
cas, cal fer front a aquest repte, en tant que 
una desconnexió sense relleu pot suposar 
l’inici d’un procés d’empobriment de la 
població local. 

 Hi ha el risc de perdre l’oportunitat 
d’atreure nova població si no es garanteix 
que hi ha oferta d’habitatges i d’espais per 
a desenvolupar l’activitat econòmica.  Si 
no s’aprofita el moment actual d’interès per 
viure en entorns menys congestionats i amb 
major qualitat de vida despertat arran de la 
pandèmia, iniciant el procés de rehabilitació 
d’habitatges i locals i augmentant-ne l’oferta 
de lloguer, aquest pot perdre força i la 
comarca acabaria perdent aquesta 
oportunitat.  

 La diversitat sexual, els nous models de 
família o unes expectatives de vida 
diferents a les hegemòniques basades en 
relacions en xarxa perpetuen les 
migracions entre el món rural i la ciutat. 
La visibilitat, el reconeixement de la 
diversitat, la sensació que hi ha menys 
control social a les ciutats esdevenen pols 
d’atracció.  
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DAFO SERVEIS – GRUP 1 
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Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
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DAFO SERVEIS – GRUP 2 
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Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS 

Davant del problema del despoblament i l’envelliment, del canvi climàtic i del procés de desconnexió 

nuclear, la Ribera d’Ebre està començant a plantejar el futur model de desenvolupament que haurà de 

garantir la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la comarca en les properes dècades. La comarca 

ha de fer front a amenaces com el desajust temporal entre la desconnexió nuclear i el sorgiment de nous 

sectors econòmics tractors o la planificació territorial per evitar la massificació i l’ús excessiu d’espai per 

part de les noves activitats  emergents, un fet que podria acabar perjudicant greument a la resta d’actius 

en els que la comarca es pot recolzar per a reimpulsar el seu creixement i diversificació. Per tal de frenar 

el despoblament i de garantir un envelliment actiu per a la població d’edat més avançada, la Ribera d’Ebre 

compta amb grans fortaleses gràcies a l’existència d’una xarxa de serveis  molt interrelacionada i propera 

a les necessitats de les persones, sobretot en relació als serveis bàsics, ja que en els especialitzats es depèn 

en bona part de comarques veïnes. La interrelació entre agents i la proximitat amb les persones usuàries 

fa que l’intercanvi d’informació sigui fluid, facilitant així l’adaptació i els processos de millora. La qualitat 

dels serveis, l’elevat valor de l’entorn natural, el baix preu de l’habitatge (malgrat l’escassetat d’oferta) i 

la diversitat d’actius industrials, paisatgístics, culturals, etc. fan que la comarca tingui importants 

atractius per a atraure a nova població, més encara en un context en el que la pandèmia ha posat al centre 

noves prioritats i models de vida allunyats dels que caracteritzen els estils de vida urbans. La generació 

d’oportunitats laborals al territori, facilitant la viabilitat de les activitats agràries i ramaderes i 

diversificant l’economia comarcal seran algunes de les claus en un procés  que ha d’evidenciar que els 

territoris rurals són espais d’oportunitat. 

En aquest sentit s’han expressat els agents de la comarca, els quals han prioritzat la valorització del món 

rural tant a partir d’una major autoestima de les persones que hi viuen, com a través d’una millor 

projecció cap a la població que n’ha marxat i cap a la que estaria disposada a anar-hi a viure. Aprofitar les 

sinèrgies entre agents, oferir habitatge accessible, generar oportunitats laborals i aprofitar el talent local 

són factors essencials per a situar a la comarca en un nou escenari en el que es garanteixi el futur i la 

qualitat de vida de la seva població sense comprometre el benestar futur. 
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QUIN ÉS EL PRINCIPAL REPTE QUE TÉ LA COMARCA EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS? 

 

 

Una vegada fetes les agrupacions dels conceptes 

 

 

Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. 



Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre  12 

Buidat del taller Serveis.  

VALORACIONS DE LA SESSIÓ 

 
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) (%)

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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