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OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ
La sessió es porta a terme dijous 18 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 d’ocupació i el suport
a l’emprenedoria i a les empreses, emprenedors i empreses que tenen un volum de contractació
important així com els col·lectius afectats per la desocupació o que han hagut d’estudiar o treballar fora
de la comarca. L’objectiu del taller és identifica els principals reptes als que ha de fer front la Ribera d’Ebre
a l’àmbit de l’ocupació i les propostes d’acció davant d’aquest. 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. Falta la referència a la formació, era el taller de formació i emprenedoria.
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 en la que s’abordaran les qüestions
relacionades amb el futur de l’ocupació a la comarca. L’anàlisi de la temàtica s’abordarà amb una anàlisi
DAFO plantejada a partir de les següents preguntes:
1. Per què el jovent que s’ha format fora de la comarca no torna? Per què el grau d’emprenedoria,
tant mercantil com social, és tan baix? Per què dones, joves i població estrangera presenta taxes
de participació a l’ocupació més baixes?
2. Quines penseu que són les principals raons per les quals una persona decideix desenvolupar el
seu projecte professional o empresarial a la comarca?
3. Què us preocupa en relació al vostre futur professional o empresarial? Què amenaça el futur
professional i empresarial de la població?
4. Quins factors poden incidir positivament en la generació/atracció de talent i el foment de l’esperit
emprenedor?
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 del grup exposa els elements més destacables i els principals reptes identificats. 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




Hi ha molt a fer. El sector energètic i industrial ha invisibilitzat altres
activitats que no s’han desenvolupat tant com a comarques de l’entorn.
Així, a la Ribera d’Ebre hi ha molts nínxols de mercat que encara
no s’han explotat. Exemple d’això és la indústria agroalimentària o
les activitats relacionades amb el medi ambient, poc
desenvolupades a la comarca, i amb moltes oportunitats i sinèrgies
amb sectors arrelats al territori.
Un entorn natural de gran qualitat i uns costos de vida més baixos
són dos factors amb una important capacitat d’atracció i retenció
de població. Aquests dos elements, sumats als elevats nivells de
qualitat de vida que es poden trobar als entorn rurals gràcies a uns
entramats socials més sòlids, majors possibilitats de conciliació
familiar, etc. són algunes de les principals fortaleses de la comarca.

DEBILITATS
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La Ribera d’Ebre presenta una estructura productiva poc
diversificada i amb cada vegada menys empreses de grans
dimensions, fent que la població jove que s’ha format no trobi
oportunitats laborals a la comarca, ni àmbits on poder desenvoluparse i créixer professionalment.
Les grans oportunitats laborals que generaven les empreses de grans
dimensions a la comarca amb llocs de treball estables i ben
remunerats han generat un efecte substitució que desincentiva
l’emprenedoria i l’assumpció dels riscos que comporta l’aposta per
projectes empresarials propis.
Aquesta manca de cultura emprenedora juntament amb un cert
pessimisme instal·lat en la mentalitat col·lectiva de la comarca,
arran del constant tancament d’empreses de la darrera dècada,
dificulten el sorgiment de noves iniciatives empresarials,
especialment entre la població jove.
En aquesta dinàmica, la història de la comarca ha fet que es tendeixi
a esperar l’arribada d’inversions de fora de la comarca per a
generar oportunitats al territori, en comptes d’aprofitar els recursos
endògens i impulsar projectes propis.
La manca d’infraestructures de transport perjudica la
competitivitat de la comarca davant d’altres territoris amb millors
facilitats d’accés a mercats de majors dimensions.
Actualment els municipis de la Ribera no compten amb polítiques
d’acollida de nova població que facilitin la cerca d’allotjament, oci,
cultura, etc.
La Ribera d’Ebre no compta amb un model de desenvolupament
propi consensuat per la comarca que permeti avançar i fer front
als reptes que te per davant. Les polítiques atomitzades en les que
cada municipi/agent de la comarca aposta per mesures i accions
diferents, frenen les oportunitats d’apostar per un desenvolupament
sòlid i compartit.
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OPORTUNITATS








La pandèmia ha posat sobre la taula la necessitat de viure en
entorns de qualitat amb uns ritmes de vida més baixos, posant
en valor un seguit d’elements que fins al moment estaven en un
segon pla en l’escala de prioritats de la nostra societat. Aquest nou
context obre una finestra d’oportunitat pel territoris rurals que
poden oferir una millor qualitat de vida.
Per a que això sigui possible, cal que la comarca compti amb un entorn
professional competitiu i amb espais on poder desenvolupar
projectes professionals. En aquest sentit, el desplegament de la
tecnologia 5G i la consolidació dels espais de coworking i vivers
d’empresa són eixos prioritaris per possibilitar l’arrelament de la
població al territori i per a l’atracció de nova població i activitats
econòmiques a la comarca.
Si la Ribera és capaç de generar oportunitats laborals de qualitat,
tindrà més fàcil atraure a població formada que desenvolupi els seus
projectes vitals a la comarca.
El campus universitari de les Terres de l’Ebre també és una
oportunitat per a aprofitar sinèrgies i impulsar nous projectes.
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AMENACES


El tancament de la central nuclear al 2030 pot comportar un
important procés de pèrdua de llocs de treball, de destrucció de teixit
empresarial i de despoblament, així com de recursos per a les
administracions publiques que fins ara han permès mantenir una
dotació de serveis públics considerablement elevada.



Hi ha una manca de relleu generacional a les empreses de la
comarca, un fet que pot posar en risc la seva viabilitat en el mig i
llarg termini.



La pauperització de les condicions de vida i la manca d’oportunitats
laborals poden generar les condicions adequades per a la
massificació de la producció d’energies renovables. Unes
activitats molt consumidores de sòl i paisatge que acaben
perjudicant greument al territori sense repercutir positivament a la
comarca.



Els recursos generats per l’activitat nuclear a la Ribera d’Ebre no
s’han utilitzat per a diversificar l’economia, fent molt més
vulnerable la comarca davant del futur tancament de la central
nuclear d’Ascó.
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DAFO OCUPACIÓ
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Font: Actíva Prospect i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
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PRINCIPALS REPTES COMARCALS IDENTIFICATS
La història de les darreres dècades de la Ribera d’Ebre ha estat caracteritzada per la localització i el
progressiu tancament de grans indústries que han acabat marcant un caràcter propi a la comarca.
L’estabilitat i les elevades remuneracions del sector energètic i industrial han desincentivat l’impuls de
noves iniciatives sorgides al propi territori, generant una tendència a la concentració de l’activitat
econòmica entorn a un petit nombre d’empreses i sectors. El progressiu desmantellament d’aquestes
indústries ha tendit a reduir les oportunitats laborals a la comarca, fent que la població acabés concebent
els seu propi territori com un espai en el que no era possible desenvolupar-se professionalment i
expulsant a aquelles persones joves formades en altres camps. Davant d’aquests fets i dels canvis que
tindran lloc en els propers anys, la comarca està tenint dificultats per a articular un projecte comú
mitjançant el qual vehicular els esforços del territori. Tanmateix, el confinament i les mesures per a
contenir la pandèmia han posat sobre la taula la necessitat de tenir accés a la natura, de frenar els ritmes
de vida i, en general, de millorar la qualitat de vida especialment als entorns urbans. En aquest sentit, la
Ribera d’Ebre compta amb un seguit d’elements que la fan molt adequada per a adaptar-se a aquestes
noves dinàmiques. Un entorn natural de gran qualitat i uns costos de vida més baixos juntament amb
l’escàs desenvolupament d’algunes activitats i sectors fan de la comarca un lloc molt adequat per
desenvolupar projectes vitals arrelats al territori. Per a això, la Ribera d’Ebre compta amb espais on les
persones emprenedores poden desenvolupar els seus projectes professionals i es troba en procés de
desplegament de la tecnologia 5G, que la pot situar en una posició privilegiada per a la localització i el
sorgiment d’activitats intensives en coneixement i tecnologia.
Els propis agents de la comarca que han participat en l’elaboració d’aquesta diagnosi apunten a la unitat
i a la construcció de consensos amplis per tal de poder fer front a un dels principals reptes que té la Ribera
de cara a ser capaç de generar oportunitats laborals de qualitat a la comarca: la diversificació productiva.
El necessari sorgiment de projectes i iniciatives des del propi territori per a impulsar la diversificació de
l’economia comarcal només serà possible si la població local confia en la viabilitat d’aquests i, en
conseqüència, es confia en el futur de la comarca. És per això que, segons el procés participatiu, cal
millorar l’autoestima, l’orgull i la valoració de la Ribera d’Ebre per part de la població que l’habita. Falta
introduir la formació al discurs.
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QUIN ÉS EL PRINCIPAL REPTE QUE TÉ LA COMARCA EN L’ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ?

Una vegada fetes les agrupacions dels 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? (%)
100

2. La documentació lliurada prèvia a la realització de
l'acte ha estat útil? (%)
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7. Creus que el que s'ha treballat durant aquest acte
serà útil per a la comarca? (%)
100

8. Recomanaries aquest tipus d'acte a un conegut/da?
(%)
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