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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ
La sessió es porta a terme dijous 16 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 les polítiques de desenvolupament
local, el turisme i el medi ambient, amb l’objectiu d’establir els principals reptes als que han de fer front
els àmbits rurals 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.
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 els que
s’abordaran les qüestions relacionades amb el futur del món rural a la comarca. Cadascun d’aquests dos
grups abordarà la seva temàtica a partir d’un anàlisi DAFO plantejat a partir de les següents preguntes:
1. Quins són els principals actius del món rural?
2. Quines oportunitats s’estan desaprofitant?
3. Quines són les principals febleses del món rural?
4. Quina és la major amenaça pel desenvolupament del món rural?
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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DAFO
FORTALESES








La qualitat del paisatge i de l’entorn
natural de la Ribera d’Ebre són dos dels
principals punts forts de la comarca, tant des
del punt de vista ecosistèmic com d’atracció de
població permanent o flotant. En aquest sentit,
la comarca encara no ha explotat plenament
aquest potencial per tal de posar en valor el
propi patrimoni, augmentant així l’autoestima
local i situant la comarca com un destí atractiu
per a nova població de caràcter temporal i
permanent.
La qualitat de l’entorn, les facilitats d’accés a la
natura, els menors nivells de contaminació i
soroll, etc. permeten portar estils de vida
més saludables, alhora que la proximitat i els
menors nivells de congestió fan que es puguin
tenir ritmes de vida menys accelerats que els
que es porten en entorns urbans amb majors
densitats de població, tràfec i concentració
d’activitats.
Aquests ritmes de vida més lents i la
possibilitat de viure en entorns naturals
s’afegeixen a unes relacions socials més
sòlides a l’àmbit rural que les que es donen
als àmbits urbans. Aquests elements permeten
un major arrelament i un major sentiment
de pertinença.
L’existència d’un sector agrari potent i
diversificat també és una fortalesa i una
oportunitat de desenvolupament per a la
comarca. Actualment, la Ribera d’Ebre gaudeix
d’un sector primari sòlid i amb una important
varietat
de
cultius.
Tanmateix,
l’abandonament de l’activitat agrària i
l’escassa transformació de producte fan
possible un nou impuls del sector, que pot
esdevenir un nou motor de creixement del
territori.
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DEBILITATS


L’escassetat d’oferta de serveis i
habitatges és una debilitat a l’hora de
facilitar l’arribada de nova població als
municipis petits de la comarca.



La mala connectivitat als nodes urbans fa
més difícil l’accés als serveis que manquen
als pobles.



Les escasses oportunitats laborals al món
rural i el baix nivell d’emprenedoria fan que
la gent no vegi els pobles com un lloc on
desenvolupar el seu projecte vital.



En termes generals, en les darreres dècades
el discurs imperant a la comarca ha estat
instal·lat en el pessimisme. Cal revertir
aquest fenomen per tal que la comarca sigui
vista com un territori d’oportunitats per a la
seva població.



La comarca troba dificultats per a concebre
els seus elements endògens com a
oportunitats i es tendeix a esperar
l’arribada de factors exògens que millori la
situació de la Ribera d’Ebre.



Hi ha una baixa disposició a introduir
canvis i innovacions al sector agrícola fent
que acabi sent menys productiu.



Una part significativa de la pagesia té
l’activitat agrícola com una activitat
complementària, un fet que tendeix a frenar
la professionalització del sector i a vendre el
producte a intermediaris, fet que dificulta la
valoració del producte i el posicionament en
els mercats.



De nou, la inexistència d’una visió i uns
objectius compartits pel conjunt de la
comarca es veuen com una de les principals
debilitats de la Ribera d’Ebre de cara al futur.
Actualment, la manca de consens entorn a
com fer front als reptes que té la comarca fa
que els diferents agents de la comarca
abordin aquestes problemàtiques de manera
individual i sovint contradictòria. És per això
que es veu necessari construir una diagnosi
compartida entorn als principals reptes i les
seves solucions, creant així una agenda
compartida que permeti portar a terme una
acció conjunta i efectiva de cara al futur.
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OPORTUNITATS

AMENACES



La qualitat de vida i la valorització d’uns
ritmes de vida més lents i amb menors
nivells d’estrès són elements que han
cobrat rellevància arran de la pandèmia.



S’està donant un procés d’envelliment
que està dificultant el relleu generacional
tant en l’àmbit agrícola com en el teixit
associatiu que manté viu el territori.



El riu és un dels principals actius i pot
esdevenir un eix vertebrador d’identitat
i d’un projecte de comarca.





La valorització del producte local pot
esdevenir un factor d’atracció de visitants
que el ve a consumir, conèixer com es
produeix, etc. i un factor d’arrelament i
atracció de nova població que vegi una
oportunitat de guanyar-se la vida
dignament.

Cal garantir que l’envelliment sigui de
qualitat si es volen mantenir uns nivells
de vida adequats per a la població amb
edats avançades de la comarca.



Els impactes negatius del canvi climàtic
i del model de desenvolupament de la
comarca ja s’estan fent notar (incendis,
plagues, etc.).



L’aposta per una economia basada en
l’energia i l’especulació al voltant
d’aquesta activitat, pot portar a una
massificació
que
perjudiqui
el
desenvolupament d’altres sectors i del
model rural en general, així com el medi
ambient.



Cal evitar un efecte de substitució entre
el sector agrícola i la generació d’energies
renovables que requereixen majors
quantitats de sòl i ofereixen majors
rendiments per l’arrendament de la terra.



La política territorial actual discrimina
els municipis petits aplicant els mateixos
criteris a tot el territori sense tenir en
compte les diferents realitats. Aquest fet
suposa un perjudici molt significatiu i
fomenta el desequilibri territorial entre les
àrees metropolitanes i les rurals.



S’està donant un canvi de tendència en el
model de segona residència que pot
repercutir més positivament sobre el
territori.
Les
noves
dinàmiques
poblacionals iniciades arran de la pandèmia
fan que el model de segona residència de
caps de setmana pugui estar canviant cap a
un tipus de visitant amb estàncies més
llargues i amb una major vinculació amb el
territori.



Fer navegable l’Ebre durant tot l’any
podria generar més oportunitats turístiques
i esportives.



Introduir
la
visió
dels
valors
ecosistèmics relacionats amb l’activitat
agrària i ramadera. (prevenció de riscos
naturals, absorció d’aigües blaves, valor
paisatgístic, valor cultural, etc.)



El reconeixement, la incorporació i la
professionalització de les dones al món
rural és una oportunitat pel territori.



La necessària diversificació de l’economia
comarcal pot permetre la creació de
sinèrgies entre activitats que n’acabin
reforçant el creixement.
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DAFO MÓN RURAL
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Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS
La Ribera d’Ebre ha de fer front als reptes del futur del món rural amb un seguit de debilitats que haurà
de superar si es vol adaptar als escenaris que vindran. Algunes d’aquestes debilitats tenen un caràcter
estructural com és l’envelliment, la manca d’oferta d’habitatge, l’escassetat de serveis i la dificultat d’accés
als mateixos, fruit d’una oferta de transport amb certes mancances, etc. No obstant, una altra part
d’aquestes debilitats estan més relacionades amb un cert pessimisme respecte a les capacitats de la
pròpia comarca, un pessimisme que comporta un cert immobilisme en la incorporació de canvis i
innovacions, la creació de nous projectes i iniciatives, etc. Cal, doncs, articular un relat i uns objectius
compartits que ajudin a superar l’actual sentiment imperant i permetin cohesionar la comarca per a
poder avançar en la definició de les estratègies de futur que siguin necessàries. Aquestes estratègies
poden venir de la interrelació entre un entorn de gran valor natural i paisatgístic, una elevada qualitat de
vida amb vincles socials més sòlids i un gran potencial de creació d’oportunitats en el procés de
diversificació productiva que requereix el territori. Per fer-ho, però, cal que el canvi de model productiu
es faci de manera coordinada i planificada, per tal d’evitar els efectes nocius del monocultiu energètic
sobre el sector primari i agroalimentari, el paisatge i el medi ambient. I de retruc al sector turístic, que
inclou el de l’entreteniment i el cultural, que és el que en definitiva ha registrat una major expansió els
darrers anys. Activitats totes elles que presenten sinèrgies importants i són la palanca de la diversificació
de l’economia comarcal.
En aquest sentit, els agents que han participat en l’elaboració d’aquesta diagnosi han definit i prioritzat
un seguit d’elements que seran imprescindibles per a endegar aquestes transformacions. Segons els
propis agents, per a que això sigui possible és necessària una certa unitat d’acció vehiculada a través d’un
lideratge clar que pugui impulsar els canvis que vol la comarca.

QUIN ÉS EL PRINCIPAL REPTE QUE TÉ EL MÓN RURAL A LA RIBERA D’EBRE?
Núvol de paraules original
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Agrupació de conceptes

Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
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VALORACIONS DE LA SESSIÓ
1.Has trobat la jornada interessant? (%)
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5. L'organització, la infraestructura tecnològica i les
eines per desenvolupar l'acte han estat les adequades?
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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?
(%)
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9. Fes una valoració general de l'acte (sent 0 el valor
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