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Taller 1 Foment del cooperativisme en l’àmbit agroalimentari
Objecte:
•

Impuls a la renovació del model cooperatiu agrari.

•

Diagnosi de la situació social.

•

Oportunitats de futur.

On s’emmarca:
Objectiu 1. La Ribera d’Ebre, una comarca amb un model econòmic més diversificat i
que garanteix el desenvolupament del món rural
Línia 1. Suport a la modernització i valoració de la cadena de valor del sector
agroalimentari
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’{mbit agroalimentari
•

Impuls a la renovació del model cooperatiu agrari. Diagnosi de la situació
social i oportunitats de futur. En concret, mecanismes per revertir el
procés de declivi en què han entrat la majoria de les cooperatives agràries.

Taller 2. Fer de la Ribera d’Ebre un referent en la transició cap a
nous models energètics
2.1 Taula comarcal per l’hidrogen verd
Objecte:
•

Identificació dels actors que s’han d’incorporar a la taula

•

Entrevista individualitzada i detecció dels interessos

•

Constitució de la taula

•

Suport al desenvolupament de projectes d’implantació de l'hidrogen verd.

•

Suport a la transformació de flotes cap al vehicle elèctric i/o hidrogen.

•

Impuls d’un projecte pilot de mobilitat amb hidrogen verd.

•

Creació, si s’escau, d’una Agrupació Empresarial Innovadora al voltant de
l’hidrogen verd.

2.2 Impuls d’un òrgan de recerca, transferència de coneixement i difusió sobre les
energies
Objecte:
•

Aprofitar la diversitat de sistemes de producció energètica a la comarca per
instal·lar a la Ribera d’Ebre un centre tecnològic universitari.

•

Oferir serveis de transferència de coneixement.

•

Contribuir a la captació d’empreses que tinguin un requeriment energètic
elevat (directe o a través de productes com els derivats de l’hidrogen).

2.3 Impuls d’una Central Virtual d’Energia
Objecte:
•

Aprofitar el coneixement empresarial a la comarca per oferir una
plataforma de serveis en tecnologia de gestió de l’oferta i la demanda
elèctrica.

•

Impuls de la traçabilitat de l’origen de la producció energètica mitjançant
tecnologia blockchain.

•

SmartGrid territorial que mitjançant tecnologia blockchain ajudi a
compartir energia verda.

On s’emmarquen:
Objectiu 2. La Ribera d’Ebre cap a una nova industrialització i un nou model energètic
Línia 4. Impuls de projectes en l’{mbit de la transició energètica cap a fonts renovables
Programa 4.1 Suport a projectes que facin de la Ribera d’Ebre un referent en la transició
cap a nous models energètics
•

Suport a la implantació de l'Hidrogen Verd.

•

Creació d’una Agrupació Empresarial Innovadora al voltant de l’hidrogen verd.

•

Impuls d’un òrgan de recerca, transferència de coneixement i difusió sobre
les energies.

•

Impuls d’una Central Virtual d’Energia.

•

Constitució de la taula comarcal per l’hidrogen verd


Identificació dels actors que s’han d’incorporar a la taula



Entrevista individualitzada i detecció dels interessos



Constitució de la taula

Taller 3. Gestió agroforestal
3.1 Impuls de la planificació de la gestió forestal per agents públics i privats
Objecte:
•

Redacció dels Plans d’Ordenació Forestal

•

Redacció dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals

•

Redacció dels Plans Simples de Gestió Forestal.

•

Actuacions en infraestructures de prevenció d’incendis (arranjament de
camins i pistes forestals, accessos al bosc, punts d’aigua, etc.)

•

Recuperació de la ramaderia en relació a la conservació de vies pecuàries i
dels boscos mitjançant ramats.

3.2 Pla comarcal de Gestió Forestal per a l’aprofitament de la biomassa i la prevenció
d’incendis
Objecte:
•

Concertació público-privada de les accions per part de tots els actors
implicats.

•

Aprofitament de la biomassa i dotació de recursos i instal·lacions.

•

Accions de capacitació, emprenedoria i ocupació en el sector de la
biomassa.

•

Accions de generació de demanda de biomassa.

•

•

Calderes de biomassa (públic i privat)

•

Xarxes de calor (públic i privat)

Creació del clúster de la biomassa.

On s’emmarquen:
Objectiu 3. La Ribera d’Ebre referent pel que fa a la conservació, gestió i dinamització
dels espais naturals i agroforestals
Línia 6. Gestió agroforestal per a la millora de la resiliència climàtica i la biodiversitat
Programa 6.1 Accions per a la millora de la resiliència climàtica i la biodiversitat
•

Impuls de plans de gestió agroforestal: Impuls a la redacció dels Plans
d’Ordenació Forestal i els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals i els Plans
Simples de Gestió Forestal.

•

Actuacions en infraestructures de prevenció d’incendis (arranjaments de camins
i pistes forestals, dels accessos al bosc i dels punts d’aigua).

•

Recuperació de la ramaderia / Conservació vies pecuàries i dels boscos amb
ramats

Programa 6.2 Gestió agroforestal per a l’aprofitament de la Biomassa i dotació de
recursos i instal·lacions
•

Assessorament per a ciutadania i empreses sobre les calderes de biomassa.

•

Accions de capacitació, emprenedoria i ocupació en el sector de la biomassa.

•

Neteja de parcel·les forestals de propietat pública i privada. Disminució de
combustibilitat dels boscos amb els treballs de gestió forestal, actuant en franges
i perímetres de protecció prioritària en boscos de titularitat pública.

•

Accions de generació de demanda de biomassa.

•

•

Calderes de biomassa (públic i privat)

•

Xarxes de calor (públic i privat)

Creació del clúster de la biomassa.

Taller 4 Constitució de la taula comarcal per la formació
Objecte:
•

Coordinació d’agents

•

Impuls a noves línies formatives lligades als canvis de model econòmic.

•

Foment de projectes educatius atractius i innovadors i centres de
referència.

•

Eines que permetin mantenir el vincle dels estudiants que marxen fora amb
la comarca. Per exemple, visites als IES per establir una vinculació a través
d’un butlletí, un CRM, xarxes socials, etc..

•

Foment de les pràctiques laborals i l’FP dual en empreses de la comarca
(adreçat principalment als que estudien fora). Vincular-ho als IES i als
Serveis d’Ocupació i no tant a la Universitat com és el cas de Pr{cticum del
projecte Odisseu.

•

Creació de programes específics per a dones i joves per tal de fomentar les
vocacions industrials.

On s’emmarca:
Objectiu 4. La Ribera d’Ebre un lloc per viure i treballar
Línia 7. Atracció i retenció de talent i nova ruralitat
Programa 7.1 Foment del talent i del desenvolupament professional
•

Foment de projectes educatius atractius i innovadors i centres de referència.

•

Eines que permetin mantenir el vincle dels estudiants que marxen fora amb la
comarca. Per exemple, visites als IES per establir una vinculació a través d’un
butlletí, un CRM, xarxes socials, etc.

•

Foment de les pr{ctiques laborals i l’FP dual en empreses de la comarca (adreçat
principalment als que estudien fora). Vincular-ho als IES i als Serveis d’Ocupació
i no tant a la Universitat com és el cas de Pràcticum del projecte Odisseu.

•

Creació de programes específics per a dones i joves per tal de fomentar les
vocacions industrials.

•

Creació i dinamització d’espais i entorns on poder desenvolupar-se
professionalment: espais de coworking i vivers d’empresa. Extensió de la xarxa
d’espais de Coworking. Servei comarcal de teletreball i coworking.

•

Estades per poder testar com es viu i treballa al territori (exemple prova pilot
del projecte Catalunya Rural Hub de la Garrotxa).

•

Constitució de la taula comarcal per la formació. Coordinació d’agents i
impuls a noves línies formatives lligades als canvis de model econòmic.

Taller 5 Envelliment, atenció a la dependència i a les persones
5.1 Constitució de la taula comarcal per l’habitatge.
Objecte:
•

Impuls de la redacció dels Programes d’Actuació Municipal d’Habitatge.

•

Confecció de cens d’habitatges desocupats.

•

Creació d’oferta d’habitatge i millora de la transparència en la
intermediació

•

Potenciació de la borsa d’habitatge

•

Impuls de la rehabilitació d’habitatges i locals comercials desocupats per
combatre el despoblament.

•

Serveis de mediació amb els propietaris.

5.2 Suport a l’envelliment actiu, a l’atenció a la dependència i a altres serveis d’atenció a
les persones
Objecte:
•

Impuls de noves solucions per afavorir l’autonomia personal (envelliment
km0, promocions d’habitatges amb serveis compartits, serveis d'atenció
digitals, etc.).

•

Serveis d’assessorament a les llars per a l’adequació dels habitatges per tal
de fomentar la seva independència.

•

Professionalització i millora de les condicions de treball del sector
d’atenció a les persones dependents.

•

Promoure els serveis a les persones dependents des de l'administració
pública i/o el cooperativisme.

On s’emmarca:
Objectiu 4. La Ribera d’Ebre un lloc per viure i treballar
Línia 7. Atracció i retenció de talent i nova ruralitat
Programa 7.3 Foment de l’arrelament
•

•

Creació d’oferta d’habitatge i millora de la transparència en la
intermediació.
•

Impuls de la redacció dels Programes d’Actuació Municipal d’Habitatge.

•

Confecció de cens d’habitatges desocupats.

•

Potenciació de la borsa d’habitatge

•

Impuls de la rehabilitació d’habitatges i locals comercials desocupats per
combatre el despoblament.

•

Serveis de mediació amb els propietaris.

Constitució de la taula comarcal per l’habitatge.

Línia 9. Millora dels serveis per retenir i atraure població
Programa 9.2 Suport a l’envelliment actiu i impuls de serveis d’atenció a la
dependència
•

Impuls de noves solucions per afavorir l’autonomia personal (envelliment km0,
promocions d’habitatges amb serveis compartits, serveis d'atenció digitals, etc.).

•

Serveis d’assessorament a les llars per a l’adequació dels habitatges per tal de
fomentar la seva independència.

•

Professionalització i millora de les condicions de treball del sector d’atenció a les
persones dependents.

•
Promoure els serveis a les persones dependents des de l'administració pública
i/o el cooperativisme.

Taller 6 Constitució d’una taula per la dinamització cultural i
artística comarcal
Objecte:
•

Dinamització de l’oferta cultural pròpia en l’{mbit de la recerca, l’oci i la
socialització.

•

Impulsar projectes culturals que ajudin a posicionar la identitat
compartida de la comarca.

•

Impuls de l’activitat cultural com a font de dinamització econòmica.

On s’emmarca:
Objectiu 4. La Ribera d’Ebre un lloc per viure i treballar
Línia 9. Millora dels serveis per retenir i atraure població
Programa 9.3 Dinamització dels equipaments culturals i foment de l’oferta cultural i
d’entreteniment
•

Suport a la innovació en l’{mbit de la cultura i l’entreteniment.

•

Pla dinamització dels equipaments culturals i artístics comarcals, entre els quals
l’escola municipal d’art i disseny de Móra la Nova o les diferents Escoles de
Música.

•

Dinamització de l’oferta cultural pròpia.

•

Constitució d’una taula per la dinamització cultural i artística comarcal

