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1 Preàmbul

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pandèmia del SARS-COVID19 ha tingut efectes devastadors sobre la societat i sobre l’economia. Per
pal·liar aquests impactes, l’Administració Pública treballa per reforçar polítiques públiques que ajudin a
mantenir i reforçar l’actual estructura econòmica i també, impulsa noves estratègies que ajudin a generar
nova ocupació.
El Consell Comarcal mitjançant un procés de licitació pública ha contractat els serveis de consultoria a
Actíva Prospect per a conduir el procés per a l’elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica de la
Ribera d’Ebre. La realització de plans de reactivació socioeconòmica s’emmarca en la línia d’actuacions
destinades a fer front a la COVID-19 impulsades pel Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i recollides en el Decret llei 16/2020, de 5 de maig. Concretament, en aquest decret llei (capítol
II, article 2), els plans de reactivació s’identifiquen com a “instruments de planificació que han de
permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per
contenir l’impacte socioeconòmic com a conseqüència de les mesures preventives i de la contenció
derivades de la COVID-19 i per millorar la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació
de les empreses en la seva activitat productiva”.
Així, la finalitat del treball és disposar d’elements per a l’establiment d’estratègies en base a una diagnosi
de partida de quines han estat les activitats més afectades, quines són les necessitats i situació del teixit
empresarial, que permeti una actuació més eficaç davant els reptes que suposa l’impacte de la COVID-19
en l’economia i l’ocupació de la comarca. Es tracta, per tant, d’un instrument de planificació que ha de
permetre, des de l’àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents a
curt i mig termini per a impulsar la recuperació econòmica i la creació d’ocupació.
La finalitat del Pla és disposar d’un instrument de planificació operatiu, compartit entre municipis i
agents socioeconòmics de la comarca que permeti una actuació més eficaç davant els reptes que suposa
l’impacte de la COVID-19 en l’economia i l’ocupació de la comarca i les transformacions que se’n deriven,
així com d’estratègies i projectes que condueixin a un model de desenvolupament més sostenible i
resilient als xocs econòmics.
Més concretament, es tracta de definir, de forma compartida, els objectius i les línies d’acció a seguir a
curt, mig i llarg termini en relació als elements més significatius per al desenvolupament del territori
(sobretot els referents als àmbits de promoció econòmica, ocupació i la formació professional) i que es
deriven de la diagnosi en l’actual context de pandèmia. Es tracta de revisar els plantejaments des de
l’actual conjuntura i amb l’horitzó 2022-2023, tot i que es puguin plantejar accions a més llarg termini
per tal d’afavorir una model econòmic comarcal més resilient als cicles econòmics adversos.
Així, el Pla de reactivació socioeconòmica ha de permetre fer front a la complexitat territorial i
institucional per continuar enfortint els espais de treball conjunt per poder avançar en estratègies de
consens i adaptades al territori. Es tracta també de poder definir, de forma participada i compartida, la
diagnosi territorial i la identificació de temes crítics i reptes a abordar, els objectius estratègics i les línies
d’actuació a seguir,així com el disseny de les actuacions clau, tenint en compte les diferents realitats
territorials en els àmbits de la promoció econòmica i l’ocupació.
Objectius específics


Disposar d’una fotografia clara de quina és la situació de la comarca, a nivell socioeconòmic, en el
moment actual, amb la trajectòria que ja es porta d’impacte de la pandèmia en l’economia, el teixit
empresarial i l’ocupació. Amb l’objectiu d’identificar clarament les activitats, els segments
empresarials i els col·lectius més afectats. Aquesta fotografia ha de permetre tant quantificar l’abast
de l’afectació en termes quantitatius, com per identificar aspectes més qualitatius que són crítics per
la supervivència de les empreses o el manteniment de l’ocupació.

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Preàmbul

2



Des d’una perspectiva menys conjuntural i més estructural, valorar quines han estat les aportacions
sectorials al creixement en les diferents etapes expansives i recessives de l’economia (2003-2008,
2009-2013 i 2013-2019) per tal d’identificar les febleses i fortaleses del model de desenvolupament
dels darrers anys, i analitzar les activitats amb major potencial (escàs desenvolupament), les
emergents (que creen més ocupació) i les de més valor afegit, posant el focus en l’emprenedoria, la
creació neta de teixit empresarial i ocupació i la innovació.



Valorar els següents aspectes de context que poden representar una oportunitat o una amenaça per
l’economia comarcal o una transformació del teixit productiu i les competències professionals:
-

Analitzar quin impacte ha tingut la COVID-19 en els hàbits de consum i com afecta a les empreses,
tant en el comerç com a altres serveis com hosteleria, serveis a les persones, etc. Analitzar també
l’impacte en la indústria. Aspectes com el perfil del nou consumidormolt preocupat per la seva
salut i la seguretat sanitària, l'acceleració definitiva de canal digital, la reinvenció de la botiga
física o la resiliència de les cadenes de subministrament en el sector industrial.

-

Analitzar quines transformacions marquen el present i futur més immediat sobretot en relació a
la digitalització de l’activitat productiva (teletreball) i la innovació en àmbits que eviten la
transmissió de la malaltia i quin paper poden tenir les diferents tecnologies clau en les empreses
de la comarca: intel·ligència artificial, computació al núvol, la realitat virtual i realitat augmentada,
la Xarxa 5G, l’Internet de les coses (IOT), la ciberseguretat, la tecnologia Blockchain, etc.

-

Analitzar quines són les macro tendències (envelliment, despoblament, precarització laboral,
canvi climàtic i les seves derivades en relació a la producció alimentària i el desenvolupament
rural, el model energètic, de mobilitat i de distribució de mercaderies, quines activitats poden
fomentar la sostenibilitat, etc.) i quines representen un major repte o oportunitat per la comarca
en termes de creació d’ocupació, nous models de negoci o millora de la qualitat de vida. Quins
d’aquests impliquen canvis fonamentals en els estils de vida i els patrons de consum i producció.

-

Analitzar les prioritats estratègiques dels governs – sobretot en relació al programa de
recuperació NextGenerationUE i el seu desplegament a l’Estat i a Catalunya en base a projectes
estratègics- i la seva translació a la Ribera d’Ebre en termes d’oportunitat.



Identificar quines són les actuacions prioritàries a impulsar per la reactivació de l’economia i
l’ocupació després de l’impacte de la COVID-19, en base a una visió en el curt termini de recuperació
del consum, les inversions i les exportacions i d’acord a una visió compartida entre els sectors que
s’han vist més afectats. Establir també aquelles actuacions que són necessàries per tal de fomentar
l’emprenedoria i la innovació per tal de fer front als efectes de la pandèmia i la recuperació del teixit
empresarial que s’ha destruït.



Identificar quines noves respostes als grans reptes de té la societat s’han de donar des del territori
(per exemple, mitjançant cooperatives d’aliments i d’energia o solucions de mobilitat compartida).



Establir en el mig i llarg termini una visió compartida entre els agents de quin és l’escenari actual i
l’escenari de futur desitjat i quins objectius es vol assolir, amb l’objectiu de transformar el teixit
productiu i l’ocupació per tal que l’economia comarcal sigui més resilient als xocs econòmics futurs.
En base a aquests objectius estratègics, establir les línies, programes i projectes en base a les
actuacions i respostes identificades. Pressupostar el cost de les actuacions, identificar els agents clau
i concretar el calendari de desplegament. I, per últim, concretar els projectes en base a unes fitxes que
han de servir de pauta per a la implementació.



Potenciar la implicació de tots els actors i el treball en xarxa i establir rols i responsabilitats i generar
dinàmiques que fomentin una nova governança de les transicions cap a la sostenibilitat, la
transformació i la resiliència, atès que requereix combinar intervencions de les administracions
públiques, que s’orienten de dalt a baix (definició d’objectius a llarg termini, implicació d’actors,
coordinació d’accions i gestió de riscos i conseqüències no intencionades), amb actuacions de
comunitats innovadores, empreses i organitzacions de la societat civil, que s’orienten de baix a d’alt.
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Identificant en la mesura del possible noves formes de col·laboració, més participatives, flexibles,
obertes i dinàmiques, que fomentin l’experimentació, l’aprenentatge i l’adaptabilitat.


Imbricar, en la mesura del possible, els projectes i actuacions que es deriven de tot el procés, en les
iniciatives impulsades per la resta de comarques de les Terres de l’Ebre en els seus plans de
reactivació, transformació i resiliència.



Proporcionar pautes i eines pel desplegament operatiu del Pla i acompanyar-lo en un primer període.



Proporcionar eines i transferir coneixement per poder monitoritzar l’evolució dels principals
indicadors socioeconòmic a mesura que s’avanci en la implementació del Pla.

El present document és el resultat final d’aquest procés. Aquest s’ha estructurat en 5 apartats.
En aquest primer apartat es fa l’exposició de motius que justifiquen l’elaboració del Pla i a continuació
s’explica el procés d’elaboració dels treballs, les tasques realitzades així com la participació dels agents.
En el segon apartat s’exposen els principals resultats de la realitat socioeconòmica i territorial derivada
de l’anàlisi de les estadístiques i registres oficials, que ha estat la base per al plantejament dels principals
reptes que té la comarca.
En el tercer apartat s’exposa el relat dels temés més crítics i estratègics pel desenvolupament econòmic i
l’ocupació de la comarca. Aquests es deriven tant de l’anàlisi de les dades com de les opinions que han
donat els diferents agents de la comarca que han participat en el procés.
En el quart apartat s’exposen els objectius, línies estratègiques i programes que s’han establert en base
als temes crítics identificats. Aquest procés s’ha portat a terme en base a la realització de reunions a nivell
tècnic, polític i per part dels agents que formen part de la Comissió Assessora.
En el cinquè i darrer apartat, es concreten els projectes que s’implementaran en el curt termini (escenari
2021-2023) per tal d’assolir els objectius i estratègies assenyalades. Aquests projectes han estat
dissenyats d’una banda per part de l’equip tècnic del Consell Comarcal i també en determinats àmbits
d’actuació s’ha considerat oportú portar a terme uns tallers d’ideació per tal de codissenyar els projectes
entre tots els agents implicats.
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METODOLOGIA PER L’ELABORACIÓDEL PLA DE REACTIVACIÓ

FASE 1 Preparació i
organització del procés

FASE 2 Diagnosi

•Recull i anàlisi
documental

•Elaboració del quadern
de dades
socioeconòmiques

•Identificació de les
persones clau a
entrevistar i convidar a
participar als tallers

•Elaboració de l’informe
de l’impacte de la
COVID-19.

•Realització de dos
tallers de prospectiva
(tècnic i polític)

•Entrevistes agents clau
(10)

•Redacció del document
d’objectius i
estratègies de futur

•Disseny guions
entrevistes i tallers
•1a Reunió de constitució
del Consell Assessor
(validació procés i
prediagnosi)
•Jornada d'electes
(presentació procés i
prediagnosi)

•Realització de 4 tallers
de diagnosi
•Redaccció del
document de Relat i
punts crítics

FASE 3 Prospectiva
•Elaboració d’un
document preliminar
d’objectius estratègics

•3a Reunió Consell
Assessor (validació
objectius)

FASE 4 Redacció del
Pla d'Acció
•Formulació preliminar
de programes,
projectes i accions
•Disseny i dinamització
de les 6 tallers
d'ideació
•Definició i redacció del
document de Pla
d’Acció
•Propostes i pautes per
a la gestió,
implementació i
seguiment del Pla

•2a Reunió Consell
Assessor (validació
diagnosi i relat)

•4a Reunió Consell
Assessor (validació del
Pla d’acció)

•Presentació pública de
la diagnosi

•Jornada d'electes
•Realització presentació
pública del Pla

ENTITATS I ACTORS PARTICIPANTS
Sector
institucional
Acadèmia

Empresa o institució

Sector
institucional

Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Clúster TIC Catalunya Sud
Escola Agrària de Gandesa
Escola d'art Móra la Nova
Fundació I2CAT
Novact — Institut Internacional per l'Acció Noviolenta
Universitat Rovira i Virgili

Administració i
Ajuntament d'Ascó
serveis públics
Ajuntament de Flix
Ajuntament de Garcia
Ajuntament de Ginestar
Ajuntament de La Palma d'Ebre
Ajuntament de Miravet
Ajuntament de Móra d'Ebre
Ajuntament de Móra d'Ebre
Ajuntament de Móra la Nova
Ajuntament de Rasquera
Ajuntament de Tivissa
Ajuntament de Vinebre
Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACRE)
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura (ALRGB)
Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre
Biblioteca de Flix
Centre de Formació Josep Mur II / Ajuntament d'Ascó
Centre d'Empreses de Flix
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Consorci de la Serra de Llaberia
Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques (CIS)
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Societat civil

Teixit
empresarial

Empresa o institució
COPATE
Diputació de Tarragona
EMD La Serra d'Almos
Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre
Generalitat de Catalunya. Agència de l'Habitatge
Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació
Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació
Generalitat de Catalunya. Servei d'Ocupació. OTG Móra d'Ebre
Hospital Comarcal Móra d'Ebre
IES Flix
IES Julio Antonio (Móra d'Ebre)
Litterarum, fira d'espectacles literaris i del llibre ebrenc
Residència Natzaret - Dep. Drets Socials
Associació L’AUBE (Entitat ambiental)
Col·lectiu per a un model Energètic i Social Sostenible (CMES)
Cooperativa cultural
Creu Roja
Grup de Natura Freixe (GNF)
IDFO UGT (Centre de formació)
Institut Ramon Muntaner
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Reserva Natural de Sebes de Flix
Unió de Pagesos
7 de Ribera (agrobotiga)
Acsa Obra e Infraestructura, SAU (Sorigué)
Agrícola La Palma
Agrobotiga l'Agrari de Riba-roja d'Ebre
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Sector
institucional

Empresa o institució
Apriomiel, S.L.
Associació Jeroni de Moragas
Autònom
Autònoma advocada
Ca Manxol (Casa colònies)
Canal Terres de l'Ebre
Cerima Cherries
Ciutadania
Despatx d'advocats
DOP Siurana
DOP Siurana i FCAC
E-Ports Ample de Banda i Internet
ERCROS
Family Biscuits
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Fruites Gonzalbo
Granja Les Molineres
Grup Fruiter de Benissanet
Grup XEIC (grup de ska)
Hostal La Creu
INTERNATIONAL TESTING PIPELINES SA
Jove Agricultor
Jurisa (Assessorament empresarial)
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Sector
institucional

Empresa o institució
La Llatadora (artesania i estètica)
Llibreria Bassa
Llibreria Can Solfa
Manuel Vilaseca (Empresa química)
MAPIBA, disseny gràfic
MARSEIN S.A.
Mel i Oli Benaiges Lliberia
Melmelades la Tossa
Molí de Rué (Empresa vitícola)
Molla Rudiez & Oliva, S.A.P.
Montaña Flix (Gestoria)
Nemon Intelligence in Business, S.L.
Òptim.gr (Comunicació i màrqueting)
Pescaporta distribucions (Empresa congelats de peix)
Residència de Gent Gran Natzaret (Móra d'Ebre)
Rogles Aventura
Símbiosy Simbiosi industrial Sl
SOMFETS SL
TRANS CP (Empresa de transports) / Cambra de Comerç de Reus
VESTAS (Empresa energies renovables)
Vinebre Software
YGroup (Metyis)
Zona Líquida Riba-roja Coworking
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2 Anàlisi i diagnosi de
la situació de la
Ribera d’Ebre

En aquest apartat es presenta un resum dels principals reptes identificats en base a les informacions
recollides en el Document “Quadern de dades socioeconòmiques”. Aquest document de més de 100
pàgines recull els principals indicadors dels següents aspectes:

Territori i medi ambient
Usos del sòl: valor agrícola, forestal, ecològic i paisatgístic
Medi ambient
Població i societat
Població resident
Població resident segons edat
Població resident segons origen
Envelliment i atenció a la dependència
Formació per al treball
Nivell d’instrucció i estudis professionalitzadors
Formació Professional inicial
Formació ocupacional
Mercat de treball
Participació en el mercat de treball
Desocupació: evolució, incidència i característiques
Ocupació i creació de llocs de treball
Teixit productiu
Teixit empresarial
Emprenedoria
Estructura productiva
Especialitzacions productives i diversificació econòmica
Comportament econòmic dels sectors
Innovació i activitats intensives en coneixement i tecnologia
Infraestructures i serveis
Situació vers els mercats
Transport i mobilitat
Usos del sòl: Sòl destinat a l’activitat econòmica i polígons
Telecomunicacions
Model de desenvolupament, competitivitat i sostenibilitat
Comportament econòmic territorial
Perfil econòmic (Índex FEGP)
Perfil competitiu (índex FEGP). Externalitats
Model de desenvolupament econòmic i d’ocupació (ISODEL)
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3 Relat, punts crítics i
oportunitats per la
millora del
desenvolupament
econòmic

RELAT TERRITORIAL: ESCENARI ACTUAL I TENDÈNCIES DE FUTUR
Aquest apartat és el resultat dels treballs de diagnosi realitzats durant els mesos de novembrede 2020 a
abril de 2021 i recull de forma sintètica tots aquells elements que han estat identificats com a estratègics
en el procés d’anàlisi de les informacions recollides per a l’elaboració de la diagnosi. Consta d’un primer
apartat on es construeix una relat territorial per a cadascuna de les principals dimensions que són clau
pel desenvolupament econòmic i l’ocupació de la comarca. El relat expressa quines han estat les
dinàmiques recents i quins reptes es plantegen com a més estratègics de cara al futur. Atès que la
pandèmia ha estat un element que ha distorsionat en bona part les dinàmiques que es venien observant
a la comarca, s’ha introduït un apartat on s’analitzen els principals efectes d’aquesta en l’economia
comarcal. A continuació, en base als elements exposats en el relat, s’identifiquen aquells que són més
crítics pel futur de la comarca i que son la base del debat sobre els objectius estratègics que s’abordaran
en la següent fase del procés d’elaboració del pla.
Així, el relat i punts crítics i oportunitats que s’exposen són el resultat, d’una banda, d’un procés força
exhaustiu d’obtenció i anàlisi de dades socioeconòmiques en el que s’ha aprofundit en l’evolució de les
principals variables econòmiques i demogràfiques i s’ha valorat el comportament comarcal respecte
aquestes. En aquesta aproximació quantitativa de la diagnosi s’han analitzat aspectes estructurals
relacionats amb el model de desenvolupament com d’altres més centrats en l’anàlisi de l’impacte de la
pandèmia. Fruit d’aquesta primera part de la diagnosi són els documents de Quadern de dades
socioeconòmiques i l’informe d’impacte de la covid-19 que es poden consultar al web del Consell
Comarcal.
Aquest procés d’anàlisi de dades s’ha complementat amb la realització de diverses reunions amb l’equip
tècnic del Consell Comarcal, una reunió amb els representants polítics de la comarca, diverses entrevistes
a agents clau i la realització de quatre tallers. En totes aquestes reunions s’ha obtingut l’opinió de més de
230 persones en total. Així en aquests espais hi ha hagut una amplia representació de l’Administració
pública i els serveis públics i del teixit empresarial, així com també del món acadèmic i de la innovació i
de la societat civil.
Aquest document no representa el posicionament oficial del Consell Comarcal sinó que és el resultat del
que es desprèn d’aquest procés participatiu. Procés que ha estat conduit tant per l’equip d’Actíva Prospect
com per part de l’equip tècnic del Consell Comarcal i que no han fet més que recollir en aquest document
les opinions i informacions que han considerat més estratègiques.

Des de la perspectiva del teixit i les vocacions productives
1. La comarca registra un procés intens de desindustrialització des de la Gran Recessió de 2008 i el
motor de creació d’ocupació se situa majoritàriament en aquells serveis en bona part proveïts pel
sector públic
La Ribera d’Ebre és una comarca eminentment industrial, amb un pes molt important del sector energètic
en la configuració del sector, ja que la resta d’activitat manufactureres tenen menor presència. En un
passat recent hi havia una representació important del sector químic, amb la planta d’ERCROS a Flix, que
ha reduït notablement l’activitat. Així, l’economia comarcal està molt influenciada pel sector energètic,
que és l’activitat principal tant en termes de PIB com d’ocupació. En ser el sector energètic l’activitat
industrial amb una major productivitat (més encara si es tracta d’energia nuclear), aquest indicador dóna
una falsa idea de generació de riquesa que no es correspon amb la realitat comarcal, tot i que sí es
trasllada en certa manera a les rendes dels treballadors/es que hi estan vinculats directa o indirectament.
La crisi i el tancament a Flix de la planta de clor d’ERCROS a finals de 2017, després de 118 anys de
funcionament, i de la que n’ha quedat la producció de fosfat bicalcic amb una quarantena de llocs de
treball dels 1.500 que havia arribat a tenir, ha situat l’ocupació de la comarca a nivells molt baixos, alhora
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que el procés de recuperació industrial que ha tingut lloc a altres territoris de Catalunya a partir del 2013
no s’ha donat a la Ribera d’Ebre. En aquest context negatiu per a la indústria, les dues úniques activitats
que han experimentat una evolució positiva han estat, la indústria agroalimentària i el cuir, que registren
nivells d’ocupació superiors als d’abans de la Gran Recessió.
Sense tenir en compte els greus efectes de la covid-19, al 2019 els nivells d’ocupació de la comarca se
situaven quasi un 20,0% per sota del que es trobaven al 2008, lluny de la plena recuperació. De fet, només
els Serveis, impulsats per les activitats més vinculades al sector públic com són l’educació, la sanitat o les
administracions públiques, han estat capaces de superar els nivells d’ocupació previs a la crisi. Amb
aportacions molt més moderades, l’hoteleria i la restauració també han contribuït positivament al
creixement dels llocs de treball a la comarca.
Excepte Móra d’Ebre i Rasquera que s’acosten a nivells d’ocupació pre-crisi. La resta de localitats, entre
elles les des de major pes demogràfic, han seguit una clara tendència a la reducció dels llocs de treball
localitzats. El tancament de les plantes químiques va suposar un greu cop per a l’ocupació a Flix. Es pot
intuir que aquest fet ha tingut un efecte multiplicador negatiu sobre el conjunt de la comarca, reduint tant
la capacitat de consum de la població directament afectada, com els llocs de treball indirectament
vinculats a l’activitat de les empreses tancades.
Afortunadament, ERCROS ha optat per posar en marxa una política activa de captació de noves activitats
pel seu polígon i s’espera que en els propers mesos comenci a donar resultats. També hi ha iniciatives
similars en la resta de polígons de la comarca que ja estan començant a donar alguns fruits. Aquesta és
una línia de treball per la que caldrà apostar fort a curt i mig termini.
2. El sector energètic és en l’actualitat el motor econòmic de la comarca. No obstant això, aquesta
activitat genera i ha generat en el passat un efecte desincentivador de la diversificació productiva,
degut a les elevades rendes que genera directa i indirectament
El sector energètic és el principal generador de rendes i ocupació a la comarca, ocupant a unes 800
persones directament i un valor de la producció de gairebé 600 milions d’euros (la major part dels quals
no es queden a la comarca). El Valor Afegit Brut del sector, que inclou indústries extractives, energia,
aigua i residus, és de 578,5 milions d’euros l’any 2018. El comerç, que és la segona activitat en importància
en termes de VAB amb 64,5 milions d’euros, genera 913 llocs de treball. S’evidencia, doncs, l’elevadíssima
productivitat per lloc de treball del sector energètic, una productivitat que es trasllada en remuneracions
clarament superiors a les de la resta de sectors econòmics de la comarca. D’aquesta manera es produeix
una forta dependència d’una activitat molt sensible a les polítiques estatals i de la UE en matèria
energètica i amb poca capacitat d’incidència fins al moment des del territori.
El sector energètic genera efectes de substitució amb impactes evidents sobre l’estructura productiva de
la comarca. En primer terme, l’existència d’oportunitats laborals amb remuneracions elevades
desincentiva el desenvolupament d’altres activitats que generen rendes del treball més baixes. És el cas
del sector primari, el de la indústria agroalimentària i el del turisme, tres activitats molt interrelacionades
que a la Ribera d’Ebre presenten nivells de desenvolupament clarament inferiors als de les comarques
de l’entorn. En segon terme, el sector energètic també frena l’autoocupació i l’aparició d’iniciatives
empresarials locals, situant a la Ribera d’Ebre com la segona comarca de Catalunya amb menors nivells
d’emprenedoria. Es genera així un teixit empresarial escàs i amb poca capacitat de crear oportunitats
laborals per a la població resident, cosa que es constata en el desequilibri existent entre els llocs de treball
que generen les empreses localitzades a la comarca i la població activa resident, esdevenint clarament
insuficient.
L’emprenedoria i la diversificació productiva són aspectes crítics del model de desenvolupament de la
comarca, entre altres coses, perquè són la base pel reforçament dels vincles entre el sector primari, la
transformació de productes agraris i el turisme que són en bona part la base de l’economia del món rural,
ja que sovint aquestes activitats són les que ajuden a obtenir les rendes necessàries per a garantir la
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sostenibilitat econòmica d’aquests pobles i al mateix temps genera un creixement endogen que fa més
resilient l’economia comarcal, ja que el sector agroalimentari sovint és la base per a la creació d’una
indústria auxiliar i el desenvolupament dels serveis a la producció, que són clau per a la millora
competitiva de les empreses.
A més de l’efecte substitució comentat, el sector energètic també genera certs efectes d’arrossegament,
com és el cas de la construcció. L’elevat grau d’especialització a la construcció que registra a la comarca
és el resultat del fort lligam existent entre el sector energètic i els elevats requeriments en relació a la
seguretat i el manteniment de les instal·lacions energètiques i industrials, sobretot les nuclears.
Aquests lligams fan previsible una futura crisi del sector de la construcció a la comarca en el llarg termini,
una crisi que s’iniciarà previsiblement un cop acabat el desmantellament de la central nuclear d’Ascó,
cosa que es produirà uns 10 anys després de la desconnexió, degut als treballs requerits pel seu
desmantellament.
3. La desconnexió futura de la central nuclear d’Ascó el 2030 pot comportar una caiguda del VAB,
ocupació i rendes molt significativa, si no es creen alternatives de futur. En conseqüència, calen nous
projectes d’industrialització que esdevinguin un nou motor de reindustrialització.
El PIB per lloc de treball de la Ribera d’Ebre es troba més de dues vegades per sobre del que se situa a la
resta de la demarcació. Aquesta dada, però, queda esbiaixada per l’elevat pes del sector energètic, el qual
té un pes determinant a l’estructura productiva de la comarca. El mateix passa amb el Valor Afegit Brut
per habitant. Mentre que aquest indicador és un 53,2% superior al de la resta de Catalunya, si es
descompta el sector energètic, el VAB per habitant passa a situar-se un 38,9% per sota de la mitjana
catalana. Com a conseqüència d’això, els indicadors de renda també queden esbiaixats a l’alça, ocultant
els baixos nivells d’ingressos que caracteritzen a la resta de sectors econòmics de la comarca. De fet, si es
comparen els ingressos a partir de les declaracions presentades a l’IRPF, la comarca amb una base
imposable per declarant de 21.275€ està un 52% per sobre dels ingressos registrats a la Terra Alta
(13.952€) o un 24% més que el Priorat (17.101€).
Com s’ha comentat amb anterioritat la desconnexió de la central nuclear d’Ascó no produirà una
destrucció immediata d’ocupació, sinó que aquesta serà progressiva i s’iniciarà uns cinc anys abans que
es produeixi la desconnexió (previst entre 2030 i 2032), amb un lleuger repunt durant els primers anys
de desmantellament, en es mantindrà una bona part de l’ocupació que se centrarà en aquestes tasques,
tant per part de treballadors de la planta com de les empreses auxiliars de la construcció. Una altra part
de la plantilla es podria reubicar en altres plantes de l’empresa energètica. Per tant, tot i que l’impacte
fluctuarà en cada moment, el balanç final és preocupant i cal anar treballant des d’ara mateix per atraure
nous projectes industrials, ja siguin en l’àmbit energètic o en altres activitats industrials que es puguin
allotjar en els actuals polígons dels que disposa la comarca.
El fort arrelament de la indústria i de la producció d’energia a la comarca són actius importants, amb una
base significativa d’empreses auxiliars així com d’infraestructures. En relació a aquest punt és important
l’activitat de prospecció per atraure noves inversions al polígon químic de Flix, iniciativa que porten a
terme la mateixa empresa ERCROS i ACCIÓ i que principalment posen en valor que el polígon permet la
instal·lació d’empreses amb el benefici dels serveis i infraestructures que posa a disposició ERCROS i que
disminueix de forma important els costos d’inversió inicials, així com altres actius com la connexió a la
xarxa ferroviària, que permet el transport de mercaderies d’elevat volum, o la connexió a la xarxa
elèctrica d’alta capacitat o les infraestructures pel transport d’aigua dels quals disposa ERCROS. Aquests
avantatges competitius poden atraure empreses amb alts requeriments en els factors exposats, entre les
quals hi hauria empreses del sector energètic, químic, metall, etc. A aquest cal afegir l’anunci de la posada
en marxa d’un parc solar el 2022 i l’estudi d’instal·lació d’una planta d'electròlisis d'aigua, aprofitant
l'excedent d'electricitat del parc fotovoltaic, de 6,4 GWh. Aquest és un projecte clau per afavorir la
reindustrialització del polígon ja que posarà a disposició energia elèctrica renovable in situ i permetrà
optar a una rebaixa dels peatges. L'empresa estudia aprofitar l'electricitat sobrant del parc solar per
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produir hidrogen verd per a autoconsum del polígon i venda, ja que l’empresa en l’actualitat ja produeix
aquest hidrogen del seus processos productius actuals, però caldria adaptar la tecnologia a la producció
per fonts renovables.
D’altra banda, els objectius de descarbonització i desnuclearització impulsats per la UE pel 2030 també
representen una finestra d’oportunitat per a la industrialització de la comarca en relació a l’impuls de les
energies renovables i d’altres projectes en l’àmbit de l’energia aprofitant les infraestructures, el
coneixement territorial adquirit i els agents existents. Entre les fortaleses per a conduir aquest procés hi
ha el fet que la localització i les característiques climàtiques de la comarca la fan especialment adequada
per a la producció d’energies renovables a partir del sol, el vent i l’aigua. A més, la infraestructura de
producció i transport energètic existent es pot reaprofitar per a nous usos i poden permetre l’impuls de
projectes d’emmagatzematge i/o centrals reguladores. No obstant això, des de la perspectiva del
desenvolupament econòmic de la comarca i l’atracció d’inversions industrials també és prioritari l’impuls
de Comunitats Energètiques Locals que representin un avantatge competitiu per a les empreses que
s’instal·lin a la comarca. Aquest ecosistema d’agents vinculats al sector energètic - que actualment no està
prou articulat- esdevé una oportunitat per a constituir un HUB energètic a la comarca focalitzat en la
transició energètica. Alhora que el mercat de treball especialitzat i amb personal altament qualificat
existent es pot reorientar cap a noves activitats del sector energètic.
També hi ha un context institucional favorable. La sensibilització de la Generalitat vers la situació de la
Ribera d’Ebre arran de la desconnexió de les nuclears el 2030 (l’impost nuclear catalàque tindria per
objectiu destinar un percentatge de la seva recaptació a reactivar l’economia i revertir la situació de
despoblament de la zona) i els mecanismes que es preveu que s’impulsin des de l’Institut per a la
Transició Justa del MITECO en forma d’ajuts per aquells territoris més afectats, a fi de mitigar l'impacte
socioeconòmic de la transició, obren una important finestra d’oportunitat per a la transformació de la
comarca. Finalment, cal assenyalar l’impuls estratègic que està donant el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico a la transició energètica en àmbits com les energies renovables, la
flexibilitat, infraestructures, xarxes intel·ligents i emmagatzematge, les comunitats energètiques locals i
l’hidrogen renovable.
Així, les oportunitats se situen en la possibilitat d’avançar cap a un nou model energètic a partir de
l’emmagatzematge de l’energia transformant-la en hidrogen verd. El potencial de l’hidrogen com a vector
energèticjuntament amb la infraestructura industrial de la comarca són una oportunitat per a la
localització d’empreses que necessiten molta energia en els seus processos productius. Aquesta
oportunitat s’està activant en el marc del projecte Hydrogen Valley of Catalonia, que pretén agrupar
producció, emmagatzematge, distribució i ús de l’hidrogen verd al sud de Catalunya. Diversos agents de
la comarca donen suport a aquesta iniciativa per tal d’atreure inversions a la zona.
L’altra gran projecte en l’àmbit energètic és el de la central hidroelèctrica reversible a Riba-roja, un fet
que suposaria la creació d’una important reserva energètica que permetria compensar les carències de
fonts renovables com la solar o la eòlica i un major ajust a la demanda en cada instant. Una central
hidroelèctrica reversible és una central hidroelèctrica que, a més de poder transformar l'energia
potencial de l'aigua en electricitat, té la capacitat de fer-ho a la inversa, és a dir, augmentar l'energia
potencial de l'aigua (per exemple, pujant-la a un embassament) consumint electricitat a aquest efecte.
D'aquesta manera es pot utilitzar com a mètode d'emmagatzematge d'energia (una mena de bateria
gegant). Estan dissenyats per satisfer la demanda energètica en hores punta i emmagatzemar energia en
hores vall. El benefici s’obté a partir de la diferència del preu de l’electricitat en cadascun d’aquests
moments.
En relació a aquests projectes de reindustrialització cal tenir en compte diversos aspectes que són clau
per tal de conduir-ho amb èxit. En primer lloc, la necessitat d’abordar-los el més aviat possible per tal
d’aprofitar l’ecosistema productiu del que actualment gaudeix la comarca, amb un teixit d’empreses
auxiliars molt especialitzat. Si no es coordinen el procés de desconnexió i de transició energètica es poden
destruir moltes empreses, llocs de treball i talent del sector energètic i indústria auxiliar.
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En segon lloc, la transició energètica cal fer-la amb molta sensibilitat respecte a l’entorn natural i la
ciutadania, per tal d’evitar que es produeixi per part d’inversors externs una sobreexplotació energètica
al territori i el canvi de model no sigui participat per la ciutadania i no reverteixi positivament sobre el
territori, ja que podria generar rebuig social, fet que acabaria despertant accions contraries a aquests
projectes d’industrialització i dificultant la diversificació econòmica tant necessària a l’àmbit rural.
Per últim, diversos agents també assenyalen que aquests projectes podrien fer trontollar els equilibris
funcionals interns de la comarca si es concentren territorialment i no es fa una política industrial d’abast
comarcal. Més concretament, l’aposta per a determinats espais industrials i una concentració excessiva
d’activitats a espais concrets pot desarticular els equilibris territorials. En aquest sentit, cal que els
projectes impulsats es desenvolupin mitjançant la construcció de consensos basats en una visió global de
la comarca amb la cohesió territorial com un dels eixos principals.
Si la Ribera d’Ebre no és capaç d’aprofitar el moment, la desconnexió nuclear tindrà efectes molt nocius
sobre les condicions de vida a la comarca, amb una important destrucció d’ocupació i de teixit
empresarial, caiguda dels ingressos de les llars i conseqüent pèrdua de població, talent i serveis.
Per a fer possible aquesta transició energètica cal l’articulació d’un sistema de governança capaç de
vincular les diferents escales i jerarquies de presa de decisions i de concertació (entre ajuntaments, amb
la Generalitat, l’Estat i també amb la ciutadania, etc.) que sigui capaç de coordinar una agenda i uns
objectius compartits.

Comunitats energètiques locals
Un exemple de les comunitats energètiques és el
projecte que està impulsant l’Ajuntament de Móra la
Nova des de fa uns mesos amb la creació d’una
comunitat energètica al polígon els Aubals. El projecte
consisteix a instal·lar plaques fotovoltaiques a les
teulades de les naus industrials del polígon per afavorir
l’autoconsum de les empreses. L’energia sobrant
s’empraria per a produir hidrogen verd en una planta
construïda al mateix polígon. “L’energia sobrant
s’utilitzaria per generar hidrogen, d’aquesta manera,
quan no fes sol també es podria disposar d’energia.
Això permetria tenir més autonomia i les empreses del
polígon tindrien una despesa energètica més baixa i,
per tant, les faria més competitives”.

La comunitat energètica també podrà vendre una part
de l’electricitat sobrant als veïns de la població.
“Aquesta comunitat el que farà és generar energia per
a vendre-la també. La podrà vendre als veïns a través
del peatge energètic de 500 metres que està establert a
la llei. i també a l’Ajuntament.”
El projecte també té previst instal·lar al polígon un
aerogenerador i una hidrogenera, és a dir, una
benzinera per a vehicles d’hidrogen.
Tot i trobar-se en un estat molt incipient, aquest tipus
d’iniciatives condueixen cap a una major sobirania
energètica i afavoreixen la competitivitat territorial.

La hidroelèctrica reversible
La idea de construir a Riba-roja una central
hidroelèctrica reversible porta temps sobre la taula.
Ara, però, la posada en marxa dels fons Next
Generation EU ha donat un nou impuls al projecte,
situant-lo a l’agenda de la Generalitat, qui l’ha inclòs al
document Next Generation Catalonia, on es detallen els
projectes més destacats que el govern català vol posar
en marxa en els propers anys en el marc de la
convocatòria europea. L’elevada inversió que
requeriria la construcció de la central havien
esdevingut un fre important pel desenvolupament del
projecte. El possible desbloqueig d’aquest impediment

gràcies als fons europeus de que disposarà Catalunya
per a invertir en projectes transformadors permetrà
mobilitzar capital públic i privat per a invertir els 2.100
milions d’euros que s’estima que costarà el projecte. La
creació d’una central hidroelèctrica reversible
permetria disposar d’una “bateria” energètica per tal
de proveir energia neta en els moments d’alta
demanda, quan altres fons d’energia renovable no
poden assegurar la seva generació. En total, la central
hidroelèctrica reversible de Riba-roja tindria una
capacitat de generació de 3.000 megawatts.
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Hydrogen Valley of Catalonia
El projecte Hydrogen Valley of Catalonia constituït a
finals del 2020 te per objectiu crear una plataforma
d’agents i iniciatives que impulsin la generació,
l’emmagatzematge, la distribució, l’ús i la investigació
entorn a l’hidrogen verd. Aquest projecte permetria
aprofitar les fortaleses que presenten els territoris del
sud de Catalunya en la generació i distribució d’energia
per a reorientar les fons energètiques actuals cap a fons
més sostenibles, alhora que es substitueix l’ús de
combustibles fòssils per hidrogen en tot un seguit de
processos de fabricació química, transport,
emmagatzematge d’energia, etc. Com en el cas de la
central hidroelèctrica reversible de Riba-roja, el
projecte de l’Hydrogen Valley també haagafat un

nou impuls gràcies a l’activació dels fons Next
Generation EU, els quals podrien aportar entorn al
30,0% dels 6.555,8 milions d’euros que es preveu que
costi la implementació del projecte. Malgrat la
important pèrdua d’eficiència que suposa la
transformació d’electricitat en hidrogen - fent possible
l’emmagatzematge d’aquest o el seu transport en forma
de gas- i la reconversió de l’hidrogen en electricitat, la
capacitat de generació d’hidrogen esdevé una gran
oportunitat per a impulsar la substitució de
combustibles fòssils per hidrogen en el transport de
persones i mercaderies i en processos industrials que
actualment generen molt CO2.

4. El projecte COEBRELAB i l’Àrea5G Rural de les Terres de l’Ebre: iniciatives clau per impulsar la
reindustrialització, la transformació digital, la innovació, l’emprenedoria i la retenció i atracció de
talent
El projecte COEBRELAB i l’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre permet posicionar la Ribera d’Ebre com a
espai d’innovació i convertir-la en un node tecnològic. El projecte té com a finalitat la generació d’activitat
econòmica vinculada a la tecnologia disruptiva que representa el 5G, que és cent vegades més veloç i vint
vegades més precisa que l’actual 4G. Es pretén aconseguir un impacte que convidi a les empreses,
administracions i veïns, a desenvolupar-hi activitats i així reduir l’escletxa rural, posant a la Ribera d’Ebre
en el mapa de les tecnologies digitals avançades.
El projecte, d’una banda, permetrà que els investigadors puguin desenvolupar productes, i fomentar
l’emprenedoria i, de l’altra, que diferents empreses puguin establir-se per poder operar en un dels pocs
espais que actualment estan disponibles per a testejar aquesta tecnologia. De fet, hi ha altres àrees 5G
però estan vinculades a les universitats o a empreses com Telefònica, i per tant, l’Àrea 5G de les Terres
de l’Ebre esdevé l’únic espai on centres de recerca, les start-up i altres empreses que vulguin
desenvolupar solucions amb aquesta tecnologia puguin tenir-hi accés sense cap més prerequisit que el
que s’estableixin en el catàleg de serveis i d’usos de l’espai. Aquesta situació portaria a convertir a la
Ribera d’Ebre com un node rellevant per l’impuls d’aquesta tecnologia a Catalunya.
Un altres objectius del projecte són atraure (o evitar la pèrdua) de talent i innovar en àmbit on la comarca
té reptes importants. COEBRELAB busca funcionar com a plataforma perquè els diferents agents
socioeconòmics: ciutadania, emprenedoria i administració explorin modalitats de col·laboració per
detectar reptes i el testeig de solucions innovadores. També busca atraure estudiants que vulguin
explorar solucions utilitzant aquesta tecnologia i atraure nova població vinculada als nous projectes
empresarials.
Per això és important involucrar els joves i que la ciutadania estigui conscienciada de la rellevància i
l’oportunitat que representa pel futur de la comarca un projecte que obre pas cap a nous models de
desenvolupament.
El projecte és molt recent i encara s’està treballant en la part infraestructural. Per això, encara és difícil
imaginar els usos i aplicabilitat del projecte, però a partir del 2022 es començarà a veure algun projecte
al territori quan ja estigui definit el model de gestió i el catàleg de serveis.
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No obstant això, des del punt de vista del desenvolupament econòmic de la comarca, l’interès del
CoEbreLab passa per veure implementada la tecnologia a tots els sectors. Per això és clau que aquesta
infraestructura capilaritzi en tots els àmbits de gestió de les polítiques de desenvolupament local i que
no es quedi només en un projecte impulsat pels serveis informàtics del Consell Comarcal. Es per tant clau
que tot el personal tant tècnic com polític de les administracions públiques en coneguin els seus
principals usos i el facin extensiu a la resta de la ciutadania, institucions i empresariat.
L'Àrea 5G Rural de les Terres de l'Ebre
L’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre és un projecte
que te per objectiu desplegar la tecnologia 5G a zones
rurals de Catalunya amb l’objectiu de posar en marxa
proves d’implantació d’aquesta tecnologia i de comptar
amb les infraestructures necessàries per poder
desenvolupar projectes capaços de portar a la pràctica
les potencialitats de la tecnologia 5G. Això, es fa donant
resposta a les necessitats del propi territori on es
desplega la xarxa 5G i incorporant als agents de
l’entorn proper. Amb aquesta finalitat, en el marc de les
Àrees5G es duen a terme accions de disseminació, de
capacitació, de prototipatge i de laboratori en el que
participen els agents que composen l’anomenada
quàdruple hèlix (Sector públic, empreses, ciutadania i
universitats).
Amb aquesta metodologia es defineixen camps
d’aplicació de la tecnologia 5G, es pensen possibles
casos d’ús concrets i es porta a terme una priorització
d’aquests per tal d’aprofundir en aquells que es
considerin de major importància fruit de la seva
viabilitat i potencialitats.
Aquest procés es condueix mitjançant tallers on hi
participen empreses tractores involucrades en les

tecnologies i els sectors implicats en els casos d’ús i
agents amb capacitat de tirar endavant les idees amb
l’objectiu de consolidar projectes i solucions en el mig i
llarg termini.
La iniciativa parteix del projecte CoEbreLAB impulsat
pel Consell Comarcal. Aquest projecte vol ser un
laboratori d’innovació social digital públic, espai de
referència per a la digitalització de la societat de la
zona. El Consell Comarcal va demanar l’any 2019 per a
l’acondicionament de la nau que té al Polígon del Molló
de Móra la Nova-Tivissa i la instal·lació d’una Small Cell
5G, primera pedra d’un laboratori 5G en un entorn
rural smart al territori. Aquesta donarà cobertura a tot
el polígon i també a la zona adjacent a la seu del Consell
Comarcal.
L’Àrea5G Rural de les Terres de l’Ebre vol esdevenir el
laboratori de referència de Catalunya per al testeig i
definició de models de desplegament de la tecnologia
5G en zones rurals, impulsar, agrupar, cohesionar,
organitzar i governar solucions digitals facilitades per
la 5G, acompanyant-les de disseminació, formació i
desplegament.

5. La Ribera d’Ebre presenta un altreàmbit d’especialització important: el sector primari. No obstant,
l’activitat agrària presenta una dinàmica regressiva i amb un marcat caràcter d’activitat
complementària
El sector agrari ha sigut un dels pilars més importants de l’economia a la Ribera d’Ebre. El vi, l’oli, la fruita
dolça i la fruita de closca, han estat els principals sustentadors del sector. Tanmateix, la tendència que
segueix l’ocupació al sector és negativa. En els darrers dos anys la pèrdua de llocs de treball ha estat del
12,0%. Bona part d’aquesta pèrdua pot respondre a dos factors: d’una banda, a causa del despoblament i
l’abandonament de l’activitat agrària i, de l’altra, per la implementació de la mecanització dels processos
agrícoles.
El règim de tinença de les explotacions atén a diferents realitats però hi ha un gran predomini de la
propietat envers l’arrendament, la parceria o altres règims. El 91,1% de les explotacions (2.130 d’un total
de 2.337) són en règim de propietat, suposant el 78,2% (15.879 ha. d’un total de 20.291 ha.). La Ribera
d’Ebre és la segona comarca de Catalunya amb menor superfície gestionada per empreses, doncs el 90,5%
és gestionat per particulars. Pel que fa a les societats, aquestes gestionen 38 explotacions i una superfície
total de 1.950 ha, unes xifres que fan palès el baix nivell de professionalització de l’activitat agrària.
Així, a l’actualitat el sector agrari de la Ribera d’Ebre presenta un caràcter d’activitat eminentment
secundària i amb una escassa presència d’iniciatives empresarials. Ara per ara, només el 34,0% deles
explotacions tenen l’agricultura com a activitat prioritària fent que el percentatge restant aprofiti
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l’activitat agrària com a complement d’altres ocupacions. Es crea així una situació en la que es donen pocs
incentius per a la introducció de canvis i innovacions, fent que les explotacions acabin sent menys
productives i retroalimentant el cercle d’abandonament de l’activitat. Aquesta escassa
professionalització també genera incentius per a la venda a l’engròs del producte obtingut de la terra,
dificultant la valorització d’aquest i el posicionament de la comarca com un territori referent en la
producció d’aliments de qualitat.
La dimensió de les explotacions també mostra la tendència anteriorment explicada. Davant el progressiu
increment de la dimensió mitjana de les explotacions al conjunt de Catalunya, fent que aquestes tendeixin
a ser més productives, la dimensió mitjana de les explotacions a la Ribera d’Ebre ha anat disminuint
paulatinament. Aquest procés de concentració de la propietat agrària que està tenint lloc a Catalunya i
que es caracteritza per tendir a la consolidació d’un menor nombre d’explotacions de majors dimensions
no s’està donant a la Ribera d’Ebre. Tot i tenir aspectes negatius, aquesta dinàmica genera millores de la
productivitat que fan més competitiu al sector. És evident, doncs, que un factor clau pel futur
desenvolupament de l’agricultura a la comarca serà les facilitats per accedir a la terra a nous projectes i
explotacions que es vulguin professionalitzar.
Una de les vies per avançar cap a la professionalització del sector a la comarca i cap a la seva millora
competitiva rau en la diversificació dels cultius apostant per la qualitat i la singularitat dels productes,
així com per la consolidació de la producció integrada i ecològica. A dia d’avui, la Ribera d’Ebre compta
amb varietats pròpies de gran qualitat en cultius com el de l’oliva que no s’estan dinamitzant
suficientment fot i el seu gran potencial. A més de ser un sector en clar procés de creixement i d’assolir
majors preus de mercat, aquests sistemes productius permeten la regeneració del sòl i el respecte per la
conservació de l’entorn. La combinació de l’activitat agrària, apícola i la ramadera, amb el turisme rural
o amb la transformació del producte primari permetria diversificar i incrementar els ingressos de les
explotacions i avançar cap a un model de desenvolupament rural per aquells pobles amb un elevat pes
del sector primari. En aquest sentit cal posar en valor els projectes de diversificació impulsats els darrers
anys per tal de combatre la Sharka introduint nous cultius, com el del Kiwi, on hi ha una elevada demanda
a Catalunya i de que n’és importadora.
6. Hi ha un ampli recorregut per a la diversificació econòmica, sobretot pel que fa al desenvolupament
de la indústria agroalimentària, el turisme i la gestió forestal i dels espais naturals
Com apunten diversos agents de la comarca, l’especialització al sector energètic i industrial ha
invisibilitzat tot un seguit d’activitats amb un gran potencial, que sí que s’ha aprofitat a les comarques de
l’entorn. La manca de diversificació, a més, ha comportat desequilibris territorials, i dinàmiques més
intenses de despoblament i de sobreenvelliment en el món rural. La diversificació permetria generar
sinèrgies entre els diferents sectors. Exemple d’això és com l’explotació dels recursos forestals i la
vinculació amb les tasques agrícoles pot reduir l’estacionalitat d’ambdós sectors, millorant l’estabilitat
laboral i incrementant els ingressos de la població que hi treballa. El vincle entre el sector primari, la
indústria agroalimentària i el sector turístic és encara més evident, essent la transformació dels
productes primaris una manera de valoritzar l’agricultura, la silvicultura, l’apicultura i la ramaderia,
impulsant una activitat industrial manufacturera amb una gran capacitat d’arrossegament d’indústries
auxiliars i serveis de suport a la producció. Tancant el cercle, la consolidació d’una xarxa d’allotjaments
vinculats al turisme rural permetria complementar els ingressos del sector primari, esdevenint una via
de comercialització dels productes elaborats a la mateixa comarca.
L’evidència empírica posa de manifest que els territoris amb base agrària són capaços de generar més
valor afegit i de capturar majors nivells de renda per a la seva població a través de la transformació dels
productes obtinguts del sector primari i la diversificació de la producció. Davant del repte al que ha de
fer front la Ribera d’Ebre, el desenvolupament d’aquesta indústria agroalimentària serà un factor clau
per a garantir el futur de la comarca. Aquest sector, a més, ha estat una de les dues úniques activitats
industrials que durant l’última dècada han tendit a créixer, evidenciant el potencial de la indústria
agroalimentària a la comarca.
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Malgrat ser la palanca per la transformació de tota la cadena de valor i per aquells pobles rurals que
depenen principalment dels recursos endògens, la indústria agroalimentària de la Ribera d’Ebre té el
mateix pes que al conjunt de la Demarcació, mentre al Prioritat el pes del sector és 7 vegades superior al
de la Demarcació i a la Terra Alta és 2,8 vegades més.
També es detecten importants oportunitats de desenvolupament en la vinculació entre la ramaderia
extensiva, la conservació i la cura dels boscos i la transformació del producte primari (llet, formatges,
etc.).
L’escassa dimensió de les noves iniciatives de transformació agroalimentària obliguen a mancomunar
recursos, espais, maquinària i serveis, distribuint així els costos i riscos que acompanyen a la posada en
marxa de qualsevol iniciativa.
Com es deia anteriorment, la vinculació entre el desenvolupament del sector turístic, el sector primari, la
petita indústria agroalimentària, el comerç local i el sector cultural i associatiu és un element clau per a
la generació de sinèrgies mútuament beneficioses entre les activitats, creant un entorn que facilitaria la
posada en marxa de noves activitats de transformació i permetria diversificar i incrementar els ingressos
de les activitats vinculades al turisme rural.
En aquest mateix sentit, tot i la dinàmica expansiva, s’observa un escàs desenvolupament de les activitats
lligades al turisme, com són l’hoteleria i la restauració en comparació a l’evolució que han registrat
aquestes en les comarques veïnes. Activitats molt lligades també als actius naturals i paisatgístics.
Tot i ser una de les comarques de Catalunya amb un menor percentatge de superfície d’espais naturals
protegits, la Ribera d’Ebre gaudeix d’espais amb un important valor ecosistèmic i paisatgístic com és la
Reserva Natural de Sebes i el bosc de ribera i les illes del riu Ebre. L’explotació d’aquest entorn com un
actiu local pot ser una oportunitat pel sorgiment de noves activitats generadores d’ocupació al territori.
Municipis com la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Ginestar o la Palma d'Ebre compten amb percentatges
significatius de superfície protegida en relació als respectius termes municipals. Fins al moment, però, la
priorització de l’activitat industrial ha deixat en un segon terme el component de preservació com a
reclam turístic. El projecte d’ampliació del Parc Natural dels Ports obre una important finestra
d’oportunitat en aquest mateix sentit.
Ara, però, es comença a treballar en el posicionament de la comarca com a destí turístic de qualitat en
base al paisatge i la qualitat de l’entorn i dels productes de la terra, articulant l’oferta turística entorn al
riu com a eix vertebrador de la comarca. En aquesta articulació és clau el paper del municipi de Miravet,
que és el principal receptor de turistes a la comarca en l’actualitat, així com el treball amb les comarques
veïnes en l’impuls de l’enoturisme o l’oleoturisme. També ho son les iniciatives impulsades els darrers
anys en l’àmbit del cicloturisme, el senderisme o el foment del coneixement dels productes de proximitat
(DEGUSTA). En aquesta mateixa via de vinculació de l’esport amb la salut i la natura es troben les
iniciatives relacionades amb les competicions esportives i amb la navegabilitat del riu Ebre, aquest darrer
un aspecte de gran importància si es tenen en compte les inversions realitzades fins al moment i el
potencial de dinamització socioeconòmica tant de les activitats esportives i turístiques, com dels sectors
complementaris.
La valorització de la pedra seca i del patrimoni històric i cultural que van llegar la Guerra Civil i les Guerres
Carlines també permetrien crear rutes històrico-culturals que connectessin la Ribera d’Ebre amb les
comarques de l’entorn.
Així doncs, la Ribera d’Ebre encara disposa d’un gran recorregut per endavant per posar en valor el seu
propi patrimoni natural, cultural i històric, tant per a atraure nova població permanent i temporal, com
per a incrementar la confiança de la ciutadania en les oportunitats que ofereix la comarca.
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7. El desplegament de les renovables tal i com s’està implantant, podria posar en perill la viabilitat futura
d’altres activitats essencials per a la diversificació productiva de la comarca
Les potencialitats de la indústria de la transformació agroalimentària i del sector turístic poden xocar
amb l’expansió de projectes en l’àmbit de la producció d’energies renovables. El context d’empitjorament
generalitzat de les condicions laborals al sector primari i de constant abandonament de l’activitat agrària
i ramadera genera l’escenari idoni per a la proliferació d’instal·lacions de producció d’energies
renovables atès que el preu de sòl és un factor rellevant junt amb les condicions climàtiques. Davant les
dificultats que experimenta l’activitat primària, el lloguer o venda de la terra per a la implantació de parcs
eòlics i solars esdevé una alternativa per a l’extracció de rendes per part de la propietat del sòl i també
pels ingressos de les administracions locals que provenen dels impostos. Aquestes activitats, però,
suposen un elevat consum de sòl que acaba repercutint en un increment del preu de la terra, amb el qual
la pagesia no pot competir, generant un efecte substitució de l’activitat primària cap a la producció
energètica, accelerant l’abandonament de l’activitat i alimentant la dinàmica negativa en la que es troba
el sector primari i l’àmbit rural. Els parcs eòlics i solars també són consumidors de paisatge, un fet que, a
un territori en el que es vol apostar per la valorització de l’entorn i la relació amb la natura, xoca amb la
possibilitat de desenvolupar altres activitats econòmiques més respectuoses amb el medi ambient. El
sobredimensionament i l’excessiva concentració d’aquestes activitats a zones concretes del país – com
està sent en les Terres de l’Ebre i especialment a la Ribera d’Ebre - acaba perjudicant greument al territori
i tenint aportacions positives negligibles en termes d’ingressos i llocs de treball. Tenint en compte que
els paisatges naturals són paisatges culturals, la delimitació dels espais agraris i la limitació del seu ús
exclusivament a l’activitat agrícola permetria excloure el sòl agrari de la producció energètica, limitant la
competència per un recurs escàs com és el sòl.

Des de la perspectiva de l’ocupació i la formació pel treball
8. L’atonia empresarial registrada els darrers anys i el procés de desindustrialització que viu la comarca,
està conduint a una situació on els col·lectius més vulnerables i el conjunt de la ciutadania té
dificultats per desenvolupar el seu projecte laboral a la Ribera d’Ebre
Pel que fa a la capacitat de generació d’ocupació del teixit empresarial comarcal s’observa un estancament
important, tot i l’augment de la productivitat. De fet, aquest augment de la productivitat es degut al sector
energètic, que té una rellevància cabdal en la configuració del PIB comarcal. El més preocupant és la
destrucció de teixit empresarial que registra la comarca des de 2017, coincidint amb la
desindustrialització d’ERCROS. Davant aquest context econòmic advers en relació a l’ocupació i el teixit
empresarial, la població resident ha cercat ocupació en els mercats laborals d’altres comarques. Així,
l’evolució de la població ocupada resident manté una dinàmica positiva des de 2014, tot i que a partir de
2017 mostra majors dificultats per seguir la senda del creixement, denotant un cert estancament que
també s’observa al conjunt del Principat, tot i que amb menor intensitat, i que avança l’esgotament del
cicle econòmic de creixement iniciat el 2013.
Així, l’any 2019 la població en edat de treballar de la comarca se situa en unes 14 mil persones, la força
de treball engairebé 10 mil persones i els llocs de treball localitzats uns 7 mil.Així, el teixit empresarial i
públic de la comarca genera ocupació pel 46% de la població en edat de treballar. Aquesta relació és de
les més baixes en el conjunt de comarques catalanes. A més, s’estima que unes 1.800 persones ocupades
residents a la comarca tenen el seu lloc de treball en una altre comarca, el que suposa gairebé un 20% de
la població ocupada resident. Per municipis, són Flix i Móra la Nova, els que presenten un saldo negatiu
més gran entre llocs de treball i població ocupada.En conseqüència, la població resident a la Ribera d’Ebre
depèn en gran mesura dels mercats laborals d’altres territoris. Una dependència que, presumiblement,
s’anirà incrementat si es manté la dinàmica de destrucció d’empreses i ocupació dels darrers anys.
La principal amenaça se situa doncs en la manca d’oportunitats laborals que és en bona part fruit de la
desindustrialització que registra la comarca i de l’escassa diversificació de l’economia comarcal.
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L’excessiva dependència de la comarca d’un reduït nombre d’activitats econòmiques limita les
oportunitats laborals i exclou a la població activa que desitja treballar en altres sectors econòmics. Per
tal d’incrementar les oportunitats laborals i que aquestes donin resposta a les necessitats de tots els
perfils de població, cal diversificar l’estructura productiva impulsant noves activitats econòmiques,
algunes d’elles ja apuntades en l’apartat anterior.
Els col·lectius més afectats per l’atonia empresarial dels darrers anys són, en aquest ordre, la població
estrangera, els joves i, per últim, les dones. Evidenciant de major a menor grau aquesta vulnerabilitat
davant un mercat laboral que ofereix escasses oportunitats. Així, la taxa de participació en l’ocupació de
la població estrangera respecte a la nacional és 25 punts percentuals menor a la dels seus homònims, i de
gairebé 30 punts percentuals entre els joves (menors de 30 anys) i el col·lectiu 30-44 anys que ostenta la
major ocupació, o de 10 punts percentuals entre dones i homes.És a dir, la taxa d’ocupació de la població
estrangera és del 38,8% front el 64,1% de la nacional, la dels joves és del 39,2% front el 68,9% del grup
de 30-44 anys, o la de les dones és del 54,0% front el 64,4% dels homes. En tots aquests col·lectius, a més,
s’observa una situació d’empitjorament en la seva participació en l’ocupació els darrers anys, evidenciant
que són la baula més feble de la crisi del model de desenvolupament registrat, sent els joves els que
experimenten un deteriorament més notable en la seva participació en el mercat de treball.
9. L’impuls de l’agricultura i els serveis són clau per a l’ocupació d’aquests col·lectius
A nivell sectorial s’aprecia una participació desigual d’aquest col·lectius. Uns col·lectius que tenen una
major participació de sectors que mostren un menor desenvolupament a la comarca i una major
precarietat laboral que afecten als seus ingressos i la seva estabilitat laboral. La distribució de la població
ocupada per sexes mostra com la proporció d’homes que treballen al sector Serveis és inferior al 50%,
davant del 86,9% de les dones. A la Indústria es a l'inrevés i només el 5,6% de les dones ocupades hi
treballa, davant del 21,9% dels homes, quatre vegades més. En el cas la població amb nacionalitat
estrangera, més d’un terç de la població amb nacionalitat estrangera treballa al sector primari, davant de
només el 7,8% del pes d’aquest sector entre la població nacional.
El major desenvolupament dels sectors i activitats dels que participen més les dones i la població
estrangera i la millora competitiva d’aquestes activitats i en paral·lel de l’ocupabilitat d’aquests
col·lectius, afavorirà el seu accés a l’ocupació. Es el cas de la població estrangera que té un important pes
al sector agrari. Un sector que els darrers anys ha estat perdent competitivitat. La millora de la
competitivitat d’aquest sector i el revertir l’abandonament de l’activitat agrària afavoriria l’ocupació
d’aquest col·lectiu i ajudaria a reduir la desigualtats de la seva participació del mercat laboral. Impuls que
també ha de suposar una millora d'ingressos i estabilitat laboral d’un col·lectiu que esta sent
especialment afectat per la COVID-19. En el cas de la població femenina, s’observa una important
participació al sector serveis, evidenciant que l’impuls d’aquest sector és clau per aquest col·lectiu.
10. La manca d’oportunitats laborals en el cas dels joves té dues vessants. D’una banda incentiva el
seguiment dels estudis professionalitzadors entre la població jove. I de l’altra, dificulta la seva
retenció i l’atracció de talent. Tanmateix, la conseqüència més notable se situa en la manca de relleu
generacional que ja es respira a les empreses i en determinats sectors econòmics
El seguiment dels estudis postobligatoris per part de la població jove de la comarca és clarament superior
al de la resta de la demarcació i de Catalunya. Aquest fet sovint es relaciona amb l’escassetat
d’oportunitats laborals al territori, però també amb una important acumulació de capital humà que pot
generar oportunitats de desenvolupament en el mig i llarg termini. Per a que l’educació superior acabi
esdevenint una oportunitat cal que la població jove de la comarca trobi oportunitats per a desenvoluparse professionalment en empreses de dimensió mitjana i gran, les quals permeten majors trajectòries
professionals. No obstant, la Ribera d’Ebre no compta amb un volum suficient d’aquestes empreses, ja
que el teixit empresarial de la comarca està format majoritàriament per empreses de petites dimensions.
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Així, la majoria de joves segueixen un itinerari professionalitzador, a diferència de la població adulta que
presenta nivells educatius de secundària obligatòria o inferiors. No obstant, el col·lectiu de joves són els
que tenen una evolució demogràfica més negativa als darrers anys, especialment la franja de 20-29 anys.
Aquest fet evidencia que a la Ribera d’Ebre s'està produint una fuita de talent un cop el joves finalitzen
els seus estudis professionalitzadors. A que es produeixi aquesta diàspora ajuda el fet que cada any
gairebé 500 joves residents a la comarca es matriculen en estudis universitaris als campus universitaris
de Tarragona i Barcelona. I que el 77% dels joves que estudien cicles formatius de grau superior ho fan
fora de la comarca, o el 62% dels que estudien cicles de grau mig.
Aquesta pèrdua de població jove esta relacionada en que la majoria de l’ocupació es concentra en
microempreses en les que les possibilitats de desenvolupar-se professionalment són baixes. La manca de
diversificació existent tampoc ajuda a retenir-los, ja que més enllà del sector energètic, les alternatives
de treball assalariat són poques (tan sols en empreses com Manuel Vilaseca, Adobinve i ITP). Aquest fet
s’ha de sumar que a la central nuclear i a la fàbrica d’ERCROS ja no generen nous llocs de treball i més
aviat són empreses que estan en procés de reducció de plantilla i, en molts casos, no hi ha reposició de
les jubilacions.
D’aquesta manera, les generacions més formades marxen del territori davant de la manca d’oportunitats
laborals i de desenvolupar-se professionalment. L’única manera de retenir-los seria que la comarca els
proporcionés un entorn procliu a la innovació i l’emprenedoria que els permetés créixer
professionalment.En aquest sentit, el desplegament de la tecnologia 5G i la consolidació dels espais de
coworking i vivers d’empresa són elements que poden ajudar a possibilitar l’arrelament de la població al
territori i l’atracció de nova població i activitats econòmiques a la comarca. No obstant això, a aquests
espaís físics i infraestructures cal dotar-los de dinamisme i activitats proclius a la col·laboració i el
reciclatge permanent. Així, si la Ribera d’Ebre és capaç de generar oportunitats laborals de qualitat, tindrà
més fàcil atraure a població formada que desenvolupi els seus projectes vitals a la comarca.
Una de les conseqüències més notables d’aquesta diàspora de gent jove és la dificultat pel relleu
generacional que ja s’apunta en diferents sectors econòmics. Així, l’any 2019 per cada jove en el cohort
que compleix l’edat per entrar al mercat laboral (16-19 anys), n’hi ha dues persones del cohort que entra
en l’edat de la prejubilació (60-65 anys). Aquest relleu és clau, no només pel fet de garantir la mà d’obra
suficient per al teixit empresarial i garantir la seva viabilitat futura, sinó que els cohorts més joves són els
que tenen més estudis professionalitzadors, incidint notablement en la millora competitiva de l’economia
comarcal i en els processos de digitalització i d’introducció d’innovacions. En aquest sentit, cal assenyalar
les iniciatives impulsades els darrers anys per revertir aquesta dinàmica, com és el cas del projecte
LEADER ODISSEU, impulsat pels grups d’acció local catalans que acompanya als i les joves interessats en
conèixer millor les oportunitats que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi el seu projecte
professional.
11. Articular una economia diversificada depèn de la capacitat d’emprendre i cercar noves vies al
desenvolupament econòmic de la comarca
Històricament el desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació a la comarca ha registrat una forta
dependència de l’arribada d’inversions externes i en poca mesura de l’aprofitament dels recursos
endògens i de l’impuls de projectes per part de la població i les institucions. Així, els llocs de treball
assalariats estables i ben remunerats han generat un efecte desincentivador de l’emprenedoria i
d’assumpció de riscos. A aquest fet s’hi afegeix un cert desencís instal·lat en la mentalitat col·lectiva arran
de l’episodi de tancament d’empreses i de pèrdua de treball assalariat de la darrera dècada. Tampoc ajuda
a crear un clima procliu la fuita de talent jove. Els joves són en definitiva els que poden generar un mercat
de béns i serveis més sofisticats incorporant tecnologia i coneixement.
El treball per compte propi presenta una preocupant tendència a la baixa des de l’any 2008, passant de
2.265 a 1.797 afiliacions el 2019. D’altra banda, la Ribera d’Ebre és la segona comarca amb un nivell més
baix d’emprenedoria, amb 8,1 societats constituïdes per cada deu mil habitants. Així, es constataria un
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context poc favorable a l’emprenedoria i a l’autoocupació que cal revertir amb l’objectiu d’aconseguir
impulsar la diversificació de l’economia comarcal. Per això cal posar en marxa instruments que donin
suport a l’emprenedoria i la visibilització de les iniciatives empresarials existents, així com als projectes
tractors que poden ser un revulsiu per a canviar estereotips imposats dels darrers anys, com són per
exemple el projecte d’Àrea 5G i els nous projectes vinculats a la reconversió del sector energètic i
industrial.
12. Caldrà adaptar l’oferta formativa a les noves fonts de diversificació de l’economia comarcal i als
projectes estratègics de reindustrialització
L’oferta formativa de la comarca se centra en l’electricitat, la mecànica de l’automòbil i el manteniment
industrial, les activitats administratives, la gestió de xarxes informàtiques i els serveis socioculturals i a
la comunitat. Aquestes formacions no necessàriament coincideixen amb els requeriments formatius del
teixit productiu de la comarca, generant així desajustos entre les qualificacions de la població,
especialment de la població més jove, i el mercat de treball. La necessitat de desplaçaments importants
per a accedir a determinades formacions pot desincentivar el seguiment d’alguns estudis per a aquells
col·lectius amb menor accés al transport privat. Això acaba repercutint negativament en l’ocupabilitat
d’alguns grups de població, reproduint situacions de desocupació i de precarietat laboral.
La inexistència de formació relacionada amb els sectors en els que la comarca presenta majors nivells
d’especialització o de potencial desenvolupament frenen la possibilitat de millorar la competitivitat del
teixit empresarial local i d’impulsar nous sectors de creació d’ocupació. És el cas de la formació en les
famílies professionals agràries i en l’àmbit de la transformació agroalimentària, que permetria
modernitzar i professionalitzar les explotacions agràries existents i impulsar les iniciatives empresarials
de transformació, activitats en el que la comarca presenta un elevat potencial encara per desenvolupar.
Però també en l’àmbit del turisme, de les activitats esportives i la protecció del medi ambient. D’altra
banda, davant del repte que suposa el procés d’envelliment demogràfic, té sentit reforçar les formacions
en atenció a la dependència i d’animació sociocultural que actualment s’imparteixen a la comarca. L’altra
àmbit on segurament caldrà un reforç si es volen obtenir efectes multiplicadors és en l’àmbit de les TIC,
família que és clau per al procés de digitalització de l’economia però també pel reforç del projecte
d’Àrea5G. L’altre àmbit clau seria el relacionat amb la reconversió del sector energètic.

Des de la perspectiva social i demogràfica
13. A diferència d’altres comarques catalanes on la recuperació econòmica registrada entre 2013 i 2019
ha comportat un creixement poblacional, la Ribera d’Ebre segueix perdent població en un context de
crisi del model econòmic vigent
A començaments de la dècada dels 2000s, l’arribada de població estrangera atreta per un cicle econòmic
expansiu va impulsar el creixement demogràfic de la comarca. Amb l’explosió de la bombolla
immobiliària i l’inici de la gran recessió al 2008 l’onada migratòria es va frenar, donant pas a una cert
retrocés del nombre de persones residents a la comarca d’origen estranger. Això, juntament amb
l’envelliment, la baixa taxa de creixement natural de la població i l’èxode rural, han fet que des del 2011
la comarca experimenti una constant pèrdua de població que ha suposat una disminució de més de dos
mil habitants en la darrera dècada, un 8,9%. 9 dels 14 municipis de la comarca han perdut més d’un 10,0%
de la població durant aquest període.
A molts territoris, el període de recuperació econòmica que ha tingut lloc entre els anys 2013 i 2019 ha
anat acompanyat d’un nou procés de creixement demogràfic fruit, per exemple, de l’atracció de població
gràcies a la generació d’oportunitats laborals o als fluxos de població que han generat les noves
dinàmiques metropolitanes. La Ribera d’Ebre, però, no ha format part d’aquests processos i ha seguit
perdent població. El fet de que la comarca no hagi experimentat un procés de recuperació econòmica com
sí que s’ha donat a altres territoris, pot ser un dels factors que ha limitat les possibilitats d’atracció i
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recuperació de població. La generació d’oportunitats a la comarca esdevé, doncs, un dels factors clau per
a impulsar el creixement demogràfic.
14. La pèrdua de població afecta principalment la població jove i els pobles més petits, accelerant el
procés d’envelliment, i les necessitats que s’hi associen, a les localitats menys poblades
La Ribera d’Ebre és juntament amb el Priorat i la Terra Alta una de les comarques de la Demarcació amb
menor densitat poblacional (27,2, 18,8 i 15,89hab./km2 respectivament davant els 53,9hab./km2 de les
Terres de l’Ebre o 127,7hab./km2 de la demarcació), un fet que es troba fortament correlacionat amb el
procés de regressió demogràfica, en tant que han estat les comarques menys densament poblades de
Catalunya les que han registrat majors pèrdues de població. Aquest fet estaria apuntant a una sortida de
població d’aquestes comarques cap a altres territoris de caràcter més urbà, amb majors densitats de
població, oferta de serveis, empreses i institucions més grans on desenvolupar carreres professionals,
etc. Tanmateix, alhora que les comarques menys densament poblades han perdut més habitants, han
estat les localitats més petites d’aquestes comarques les que han experimentat una dinàmica més
regressiva des del punt de vista demogràfic. Així, mentre que municipis com Rasquera, Ginestar, Miravet
o la Palma d’Ebre perdien entre un 15,1% i un 29,4% dels seus habitants, localitats com Móra d’Ebre,
Móra la Nova o Ascó han vist com la seva població queia molt menys, s’estancava o fins i tot creixia.
Així doncs, la Ribera d’Ebre experimenta dues dinàmiques de despoblament. D’una banda, hi ha un
moviment cap als pobles més grans, amb major oferta d’habitatge i amb més serveis i oportunitats, alhora
que es dóna un procés de sortida de població cap a altres comarques. Això fa que, en termes generals,
siguin aquests pobles més petits, més orientats a l’agricultura i amb menors oportunitats laborals, els que
registrin majors pèrdues de població en els últims anys. Aquesta dinàmica està molt vinculada al procés
de pèrdua de població jove que experimenta la comarca, com a resultat de la sortida d’aquests grups de
població a estudiar a comarques amb una major oferta, com són el Tarragonès, el Barcelonès, el Segrià, el
Baix Camp o el Vallès Occidental. L’escassetat d’oportunitats laborals a la comarca i les dificultats per a
trobar un entorn en el que desenvolupar-se professionalment, fan que una bona part d’aquest jovent
acabi fixant la seva residencia i el seu projecte vital a altres territoris.
Aquest darrer punt, juntament amb l’estructura demogràfica de la comarca, té com a conseqüència un
procés d’envelliment de la població. Un procés que, segons apunten les projeccions de població, tendiria
a accentuar-se en els propers anys, com a conseqüència d’un continu flux d’emigració de la població més
jove i d’envelliment de la població resident.
15. Amb una població cada vegada més envellida, la Ribera d’Ebre ha de fer front al repte demogràfic que
suposa l’envelliment i la pèrdua de població, així com la pèrdua de teixit social i de serveis
El repte demogràfic és un dels principals desafiaments que ha d’abordar la comarca en les properes
dècades. Partint d’un perfil demogràfic més envellit que el de la resta de la demarcació, en els últims anys
el pes de la població de més de 65 anys no ha deixat de créixer, així com el de la població de més de 85
anys. De fet, municipis com la Palma d’Ebre o Rasquera, ja compten amb més d’un 30,0% de població amb
més de 65 anys. Aquesta dinàmica posa en risc el relleu generacional de moltes activitats econòmiques,
especialment al sector agrari i ramader, però també del relleu del món associatiu, que dóna vida a tot un
seguit d’activitats culturals, polítiques, esportives, etc. i també en el comerç, que és clau pel manteniment
de serveis bàsics en el món rural. L’envelliment i la falta de relleu posa en risc no només la continuïtat de
tot un seguit d’activitats, sinó també la vida, el dinamisme i la vitalitat dels pobles de la Ribera d’Ebre.
Davant d’una població amb edats cada vegada més avançades, cal garantir que aquest envelliment sigui
de qualitat. Per fer-ho, és necessari que els serveis socials, sanitaris, culturals, d’esbarjo, etc. siguin
accessibles a tothom mitjançant una distribució equitativa d’aquests pel territori i oferint serveis de
transport amb condicions adequades en preu, horaris i freqüències. Un altre punt central serà l’atenció a
la dependència, un sector en el que caldrà créixer tant en quantitat com en qualitat per a donar resposta
a les futures necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, la comarca ha tendit a incrementar l’oferta de
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places de residències i centres de dia, però cal abordar la situació des d’una perspectiva holística per tal
de respondre de manera adequada al repte que es planteja, per exemple, trobant l’encaix entre la
demanda de serveis d’atenció a la dependència i l’oferta formativa de la comarca. En definitiva, cal que la
comarca es plantegi l’objectiu ineludible de garantir un envelliment actiu i una qualitat de vida adequada
per a la seva ciutadania.
16. La desconnexió nuclear comporta el risc de que s’accentuï el despoblament si no es duen a terme
polítiques per contrarestar la destrucció d’ocupació que anirà associada
Els procés de desconnexió dels dos grups nuclears d’Ascó, previst pels anys 2030-2032, provocarà que
uns anys abans hi hagi un estancament i un declivi progressiu de l’ocupació que genera aquesta activitat
a la comarca, ja que davant el fi de l’activitat s’aturaran progressivament les noves inversions a les
centrals i algunes tasques de manteniment. Un cop es produeixi la desconnexió hi haurà una davallada
important de llocs de treball, que no serà total ja que determinats serveis s’han de mantenir com si les
plantes estiguessin operatives fins a l’inici del desmantellament. El temps que duri el període de transició
(des de la desconnexió fins a l’inici del desmantellament) serà determinant per mantenir o perdre gran
part del talent que ha acumulat la Ribera d’Ebre en especialitzacions professionals vinculades al sector
energètic, ja que un cop s’inicïi el desmantellament s’obrirà un nou termini d’activitat elevada. No obstant,
aquesta etapa no serà tan intensiva en demanda de mà d’obra ni tindrà un impacte a llarg termini, ja que
en pocs anys disminuirà ràpidament. A més a més, els perfils laborals necessaris no seran ben bé els
mateixos que els que genera el funcionament de les centrals.
Per tant, sense un procés de reconversió que permeti la reubicació de les persones que actualment
treballen en la producció d’energia nuclear, la majoria dels llocs de treball desapareixeran, fent que una
part de la població que hi treballa i els seus entorns familiars puguin tenir incentius per marxar de la
comarca (de fet s’espera que molts dels treballadors s’acabin recol·locant en altres establiments del grup
que explota la central nuclear). A més, més enllà dels llocs de treball directes que puguin desaparèixer,
l’activitat nuclear s’envolta d’un seguit d’activitats auxiliars de manteniment, neteja, seguretat,
enginyeria, etc. que generen un ecosistema empresarial complementari que també tindrà dificultats per
a superar el daltabaix que suposarà el tancament. Finalment, els elevats ingressos salarials de la població
ocupada a la central també tenen una repercussió directa sobre el consum de béns i serveis a la comarca,
alimentant un seguit d’activitats que també es veuran indirectament afectades, accelerant aquest procés
de despoblament si no s’impulsen alternatives que puguin contrarestar-ho.

Des de la perspectiva mediambiental
17. L’abandonament del sòl agrícola i la pèrdua de diversitat que experimenta la Ribera d’Ebre són alhora
reptes i oportunitats per a la prevenció d’incendis, la millora de la confiança en la comarca i l’impuls
d’un nou model de desenvolupament vinculat amb la cura del medi ambient
Tot i ser una de les comarques amb major percentatge de sòl rústic, la Ribera d’Ebre se situa entre les
comarques de Catalunya amb menor percentatge de sòl amb algun tipus de protecció (Xarxa Natura 2000,
PEIN, etc.). La valorització del patrimoni natural mitjançant les figures de protecció i de gestió d’aquests
espais pot ser un mecanisme per a impulsar la confiança en el futur comarcal, la cohesió territorial,
l’emprenedoria i la diversificació de l’economia de la Ribera d’Ebre, obrint noves oportunitats de negoci
alhora que es garanteix la protecció del medi. Tanmateix, per a que això sigui possible cal una implicació
directa de les administracions locals i comarcals.
La pèrdua de gairebé el 50% del sòl agrícola en les darreres quatre dècades (49,5%) genera importants
afectacions sobre diferents dimensions. D’una banda, la disminució del sòl agrícola evidencia
l’abandonament d’un sector tradicional com és el de l’agricultura i d’altres activitats que s’hi relacionen.
L’abandonament dels camps, a més, genera canvis en el paisatge de la comarca, reduint el control sobre
l’entorn i incrementant el risc i la vulnerabilitat davant dels incendis. En aquest sentit, la Ribera d’Ebre
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ha vist com en l’última dècada fins a un 7,0% de la seva superfície ha estat directament afectada per
incendis. Aquesta xifra és encara més alarmant si es té en compte que és el valor més alt de Catalunya,
situant a la Ribera d’Ebre com la comarca més afectada pels incendis en els 10 últims anys. Aquesta
posició es deu en gran part a l’efecte d’un únic incendi, el que va tenir lloc l’any 2019.
D’altra banda, la disminució del sòl agrícola suposa la pèrdua d’oportunitats de desenvolupament
econòmic per a la comarca, en tant que les terres abandonades podrien ser emprades per explotacions
de l’entorn, millorant la productivitat d’aquestes a través de la generació d’economies d’escala. No
obstant, bona part de l’activitat agrícola de la comarca té un paper secundari o complementari. És a dir,
les explotacions agrícoles –que són majoritàriament de caire familiar- han esdevingut pels seus
propietaris el complement salarial d’una altra activitat principal, reforçant aquesta dinàmica
d’abandonament de l’activitat i de baixa productivitat i valorització.
18. Lligat amb el punt anterior, hi hauria el potencial energètic derivat de l’explotació forestal, on la
comarca presenta d’entrada un potencial desenvolupament
Amb més de 51 mil hectàrees de bosc, la Ribera d’Ebre és la 15a comarca de Catalunya amb major
superfície forestal. Per aprofitar aquesta oportunitat, cal analitzar quina és l’estructura de la propietat
forestal i quines són les característiques predominants dels boscos de la comarca per tal de conèixer el
seu potencial energètic i les oportunitats de desenvolupament de noves activitats d’explotació forestal.
Relacionant aquests elements amb el punt anterior. L’aprofitament dels recursos forestals pot ser, a més
d’una activitat generadora d’ocupació, una manera de gestionar uns boscos que s’han evidenciat com a
especialment vulnerables davant del risc d’incendis.
Segons els estudis realitzats a la comarca, la Ribera d’Ebre compta amb una gran potencialitat de
desenvolupament de la biomassa per a usos tèrmics, amb capacitat per a cobrir tota la demanda potencial
tant de l’activitat econòmica com de l’activitat residencial dispersa. L’aprofitament forestal, a més de
netejar i millorar la qualitat dels boscos de la comarca i de reduir el risc d’incendis, podria impulsar la
recuperació de parcel·les agrícoles en desús per a la implantació de cultius forestals tant de secà com de
regadiu.
L’actual explotació forestal per part d’empreses foranies, sovint amb pràctiques no sostenibles i afectant
negativament a la salut dels boscos, evidencia les potencialitats del sector. És per això que cal crear plans
de gestió forestal que involucrin els agents de la comarca per tal d’aconseguir una millora progressiva de
la salut dels boscos, evitant la sobreexplotació forestal i retenint les rendes que pugui generar l’activitat
al territori. L’impuls del clúster de la biomassa podria facilitar la incorporació de criteris de sostenibilitat
i d’eficiència energètica als edificis públics de la comarca, ajudant així a la consolidació i al creixement del
sector. L’explotació i la gestió forestal, a més, generen importants sinèrgies amb els sectors agrari i
ramader, que poden reduir l’estacionalitat de les tasques agrícoles combinant-les amb les feines forestals
i contribuir a la neteja dels boscos amb la pastura dels ramats. En qualsevol cas, cal trobar l’equilibri entre
la gestió i l’explotació forestal d’una banda i, de l’altra, la conservació del medi natural, per tal de garantirne la preservació i la continuïtat del cicles naturals.
19. Un dels principals actius de la comarca és la qualitat del paisatge i de l’entorn natural
En els últims anys, els estudis d’ecologia i d’economia ecològica han començat a introduir l’anàlisi dels
valors ecosistèmics en la valoració dels espais naturals i de determinades activitats humanes. És el cas de
l’agricultura, la silvicultura, l’apicultura i la ramaderia que, més enllà de generar riquesa a partir de la
venda dels seus productes, fan tot un seguit de serveis que acostumen a passar desapercebuts com són la
prevenció d’incendis i riscos naturals, l’absorció i retenció d’aigua, la generació i conservació del paisatge
o el seu valor cultural intrínsec amb la transmissió de coneixements i pràctiques tradicionals. Quelcom
similar tindria lloc amb la valoració dels entorns naturals, com espais d’oci i salut per a les persones,
capaços de netejar l’aire de partícules contaminants, de generar paisatge, de retenir l’aigua i la humitat,
etc. En aquest sentit, la qualitat del paisatge i de l’entorn natural de la Ribera d’Ebre són dos dels
Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Relat, punts crítics i oportunitats per la millora del desenvolupament econòmic

50

principals punts forts de la comarca, tant des del punt de vista ecosistèmic, com de la seva capacitat
d’atracció de població que posi en valor aquests elements.
20. Els impactes negatius del canvi climàtic ja s’estan fent notar en la proliferació d’incendis i plagues
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 energètica 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 la identitat i a altres activitats econòmiques més
vinculades al territori i amb major capacitat de creació d’ocupació a la Ribera d’Ebre. En qualsevol cas,
com s’explicava anteriorment, 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.
El canvi climàtic suposarà per a les zones de clima mediterrani l’increment dels episodis i de la durada
de les sequeres, que aniran acompanyats de fenòmens meteorològics extrems com els que ja s’han
començat a registrar en els últims anys (temporal Glòria i d’altres). La inadequada gestió forestal actual,
sumada a l’increment de les sequeres i l’empobriment del sòl fan que la Ribera d’Ebre sigui molt
vulnerable, exposant-se a un risc extrem d’incendis. El canvi de les condicions climàtiques, a més,
comportarà el sorgiment i l’expansió de noves plagues, que poden tenir efectes devastadors sobre el
sector primari de la comarca.

Des de la perspectiva de les infraestructures i serveis
21. La Ribera d’Ebre presenta debilitats en la connexió a les vies de comunicació i logístiques que donen
accés als principals mercats de clients i proveïdors a nivell català, estatal i internacional
La Ribera d’Ebre compta amb una posició geoestratègica que la situa a l’eix entre Catalunya, el País
Valencià i l’Aragó, articulant un territori fortament interrelacionat per vincles culturals, històrics i
comercials. La comarca es troba travessada per la N-420 que la connecta amb Reus i Tarragona i amb el
sud de l’Aragó i la C-12 que l’enllaça amb Tortosa, Amposta i el País Valencià al sud i amb Lleida al nord.
Tanmateix, el caràcter secundari d’aquestes vies de comunicació i l’aposta pel desenvolupament d’altres
infraestructures de l’arc mediterrani han fet que no es desenvolupés tot el potencial articulador de la
Ribera, excloent a la comarca d’algunes infraestructures de transport i comunicació vitals, tant en relació
a la xarxa principal de carreteres com ferroviària.
La baixa densitat de població de la comarca obliga a cercar mercats de major dimensió amb majors nivells
de demanda i on poder comercialitzar de manera més eficient els productes i serveis generats a la Ribera
d’Ebre. En aquest sentit, la comarca també presenta certs desavantatges fruit de les dificultats d’accés a
les principals infraestructures logístiques que posen a l’abast el comerç mundial, com són els ports i
aeroports principals del país.
No obstant això, en l’àmbit del transport ferroviari de mercaderies cal posar en valor que el polígon
d’ERCROS a Flix disposa d’accés directe, infraestructura que pocs polígons industrials disposen i que
representa una avantatge competitiva important per a aquelles empreses que han de moure un volum
important de mercaderies. D’altra banda, l'estació de Móra la Nova també disposa de terrenys adjacents
amb accés ferroviari.
En l’àmbit ferroviari també cal assenyalar el projecte emmarcat en l’agenda catalana del corredor
mediterrani d’implantació del 3r fil Saragossa-Reus-Sant Vicenç de Calders de conversió a l’ample mixt
(ibèric i estàndard) dels dos corredors de via única que es dirigeixen cap a Saragossa per a
l’encaminament de mercaderies en ample estàndard europeu que passaria per Flix i impulsaria clarament
la competitivitat comarcal pel que fa a l’accés als mercats.
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22. Un dels principals dèficits se situa en el transport públic
La comarca presenta 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 i
els horaris. Aquesta situació es fa més evident quan la població ha d’accedir a serveis especialitzats tant
en l’àmbit sanitari com en el formatiu, a causa de la mala connectivitat entre els pobles i els nodes urbans
que presten aquests serveis. Com s’ha comentat amb anterioritat és molt important la connexió amb
Barcelona, Tarragona i Reus on hi ha una part important de joves que hi estudien, i també amb Tortosa
com un dels principals nodes formatius de proximitat i que ofereix serveis sanitaris en algunes
especialitats. El dèficit d’oferta formativa accentua encara més la necessitat de disposar d’una bona
connexió en transport públic als nodes on es concentra l’oferta. Aquesta situació s’estén també a la cultura
i l’oci.
Tot i que el transport públic és clau per accedir als serveis especialitzats i a l’oferta d’oci, cultural i
comercial, també ho és per accedir a l’ocupació. Com s’ha comentat amb anterioritat, la comarca pateix
un desequilibri entre la funció productiva i residencial, havent-hi més població que llocs de treball
generats pel teixit productiu. Aquesta situació afecta principalment els col·lectius socialment més
vulnerables i més dependents de l’oferta de transport públic, atès que són col·lectius amb índexs de
motorització més baixos (joves, dones i població estrangera). En el moment en que l’oferta de transport
públic genera costos econòmics i en temps importants, per aquests col·lectius que a més es concentren
en els trams salarials més baixos, el cost-oportunitat de treballar deixa de ser atractiu.
23. La comarca presenta una bona dotació de serveis, però aquests corren el risc de no ser sostenibles si
no es reverteix el procés de desindustrialització actual
La Ribera d’Ebre compta, en comparació a les comarques de l’entorn, amb una important dotació de
serveis i equipaments educatius, esportius, de lleure, sanitaris, etc.També compta amb diversos espais
que donen suport a l’activitat econòmica, com són el cas dels espais destinats a vivers d’empreses i
coworking, que són clau a l’hora d’acollir a nova població que vulgui treballar des de la comarca i l’impuls
de l’activitat emprenedora.
Que la dotació de serveis i infraestructures sigui una fortalesa de la comarca en bona part es deu als
ingressos que reben els municipis de l’activitat de la central nuclear d’Ascó, les centrals hidroelèctriques
a Riba-roja i Flix i d’ERCROS també a Flix. En el cas de Móra d’Ebre i Móra la Nova per la seva funció de
node conjunt prestador de serveis a la comarca. No obstant això, en la resta de municipis - amb una
estructura productiva basada en l’activitat agrària i menor capacitat de despesa i inversió –es produeix
un greuge comparatiu important en la prestació de serveis degut a que no es dóna aquesta concentració
de teixit empresarial i els ingressos municipals són menors. Així, es produiria una desigualtat important
en l’accés a aquests serveis en funció del poble on es resideix.
No obstant això, la Gran Recessió del 2008 que va comportar la desaparició de part important del teixit
empresarial i posteriorment el procés de desindustrialització de l’enclavament industrial l’any 2017 a
Flix, amb el tancament de la planta de clor d’ERCROS, i la futura desconnexió de les centrals nuclears
d’Ascó, posen en risc el manteniment d’aquests serveis. Per això és important la cerca d’altres projectes
que inverteixin en el territori i donin suport a la reindustrialització de la comarca, així com també és
important l’impuls de serveis i infraestructures que donin suport a la diversificació econòmica; que ajudin
a generar suficients oportunitats laborals i fixin població en el mig i llarg termini.
24. Un dels principals actius de la comarca se situa en la prestació de serveis de proximitat centrats en la
persona
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, el tracte més proper també es dóna en una relació i una comunicació més
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directes entre la ciutadania 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, que expressen que en l’àmbit urbà aquesta proximitat i accessibilitat dels
serveis és menor.
L’altre element que també es valora molt favorablement és que aquests serveis presenten una menor
congestió respecte a àmbits més densament poblats. És el cas de les ràtios d’alumnes per aula en
l’educació infantil, primària i secundària, per exemple. Aquest marcat caràcter de proximitat amb un
enfocament personalitzat, fruit d’una menor congestió, permet tractar cada situació de manera molt
individualitzada, conduint a una millor qualitat en la prestació del servei. Un exemple d’això són les
escoles rurals. Elsserveis educatius, d’altra banda, són un factor clau en l’atracció de població jove que
demanda projectes educatius innovadors pel seus fills, amb una atenció molt més personalitzada que la
que s’ofereix en àmbits on aquests serveis estan més congestionats.
25. L’atracció de nova població requereix polítiques d’acollida i d’accés a l’habitatge
Per fer possible el posicionament de la Ribera d’Ebre com un entorn ideal on iniciar nous projectes vitals
cal que la comarca aposti per la millora de la qualitat i l’oferta de serveis actualment disponible com a
factor cabdal per a l’atracció de població. El baix preu de l’habitatge i la gran disponibilitat d’espais en
desús obren la porta a la creació de nous habitatges i a l’atracció de noves activitats que s’hi vulguin
localitzar. No obstant, cal que aquests espais i habitatges en desús es treguin al mercat i deixin d’estar
immobilitzats i de ser inaccessibles per a la població en general (especialment per aquelles persones que
no tenen un arrelament a la comarca i desconeixen els canals per accedir-hi), ja que, si no es porten a
terme polítiques actives en matèria d’habitatge i rehabilitació, l’oportunitat de revertir el despoblament
oberta per la covid-19 pot quedar desaprofitada. A més de l’habitatge, alguns dels factors d’atracció de
població són l’existència de polítiques i serveis d’acollida i d’una xarxa de serveis de proximitat i de
qualitat, amb una oferta formativa amb projectes educatius innovadors, un sistema de salut proper i poc
congestionat, la disponibilitat d’activitats i espais d’oci, programes culturals atractius i per a diferents
públics, etc.
Per últim, però no menys rellevant, cal assenyalar que 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 i la sensació que
hi ha menys control social a les ciutats esdevenen factors d’atracció cap a les àrees urbanes. El
desmantellament de prejudicis, l’acceptació i el reconeixement de la diversitat i l’obertura a expectatives
vitals diverses podrien ajudar a evitar la pèrdua de població local i a atraure’n de nova.

Des de la perspectiva de la governança
26. La ciutadania manifesta un cert desencís que dificulta posar en valor les oportunitats que ofereix la
comarca
En termes generals, en les darreres dècades el discurs imperant a la comarca ha estat instal·lat en un cert
grau dedesencís. Una sensació que es deu a la regressió econòmica viscuda des de 2008.Així, 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. D’altra banda, hi ha una escassa
valoració i coneixement de les oportunitats que ofereix la comarca, especialment entre els joves. Aquesta
manca de confiança en les capacitats pròpies fa que sigui difícil impulsar nous projectes i alhora dificulta
el retorn de la població de la comarca que ha marxat a estudiar o viure fora.
Tanmateix, la sensació majoritària per part dels agents consultats és que hi ha moltes possibilitats i 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
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explotat. Exemple d’això és la indústria agroalimentària, la indústria manufacturera, el turisme o les
activitats relacionades amb el medi ambient, poc desenvolupades a la comarca, i amb moltes oportunitats
i sinèrgies amb sectors arrelats al territori. Al mateix temps, s’estan impulsant projectes de
reindustrialització, com el del polígon d’ERCROS a Flix, l’ampliació del polígon d’Ascó, l’impuls
d’iniciatives vinculades a l’hidrogen verd o l’Àrea 5G al polígon del Molló, que poden conduir a una
modernització important de l’economia comarcal.
En conseqüència, hi ha suficients elements per revertir la sensació de desencís i per a que la comarca
sigui vista com un territori d’oportunitats per a la seva ciutadania, explicant millor els projectes que
sovint són concebuts per les institucions però que no arriben prou a la ciutadania. Una ciutadania a la que
li costa entendre els beneficis que tindrà per a la ciutadania uns projectes que són tècnicament complexos
i poc participats. També és important en aquest sentit donar a conèixer les experiències que ajuden a
diversificar l’economia comarcal, promocionant i recolzant aquestes iniciatives mitjançant la creació
d’infraestructures i serveis de suport. És a dir, també cal reforçar l’emergència de projectes de baix a d’alt,
que fomentin la innovació, l’emprenedoria i la col·laboració, posant el focus principalment en els joves.
27. Manca de lideratge i consens territorial que aglutini estratègies i projectes
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 abordin aquestes problemàtiques de
manera individual i sovint contradictòria. És per això que es veu necessari construir una diagnosi
compartida entorn els 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.
La falta de consens respecte el model de desenvolupament de la Ribera d’Ebre que permeti avançar i fer
front als reptes i oportunitats que té per davant i les polítiques atomitzades en les que cada poble/agent
de la comarca aposta per mesures i accions diferents, frenen les oportunitats d’apostar per un
desenvolupament sòlid i compartit. Tot i que s’ha avançat en el consens territorial respecte al procés de
reindustrialització i futur energètic així com en relació al model de desenvolupament del món rural, cal
encara una major definició del model pel qual es vol apostar. Aquest fet es constata en la dificultat
d’establir consensos en relació als projectes que s’impulsen.
Un dels àmbits on no hi ha prou consens és en relació al desplegament de les renovables. Així, per alguns
sectors de ciutadania es percep que 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. S’assenyala que aquestes activitats són molt
consumidores de sòl i paisatge i acaben perjudicant greument al territori sense repercutir positivament a la
comarca. Per tant, si s’aposta pel desenvolupament de projectes en aquest àmbit cal una major concertació
amb tots els agents del territori, si no, es corre el perill de generar el rebuig d’una bona part de la ciutadania a
aquests projectes.
Per últim, assenyalar que la unitat d’acció i la concertació territorial són reclamades com la principal
prioritat per a les més de cent persones que han participat en els tallers organitzats per a identificar els
principals reptes que té la comarca i que responen majoritàriament al personal dels serveis públics i al
teixit empresarial.
28. Major suport institucional al desenvolupament dels territoris afectats per la transició ecològica
Sovint es posa de manifest que els recursos generats per l’activitat nuclear a la Ribera d’Ebre no s’han
utilitzat prou per a diversificar l’economia (s’han utilitzat principalment per dotar de més serveis a la
ciutadania, uns serveis que en molts casos serà difícil mantenir si baixen els ingressos dels ajuntaments),
fent molt mésvulnerable la comarca davant de la futura desconnexió de la central nuclear d’Ascó.
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La sensibilització de la Generalitat davant del context de la Ribera d’Ebre arran de la desconnexió de les
nuclears el 2030 (Llei de l’impost nuclear), els mecanismes impulsats per l’UE per a una Transició Justa
(que a Espanya s’estén a les centrals nuclears amb fons estatals) en forma d’ajuts per aquells territoris
més afectats, a fi de mitigar l'impacte socioeconòmic de la transició i l’impuls del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la transició energètica en àmbits com les energies
renovables, la flexibilitat, infraestructures, xarxes intel·ligents i emmagatzematge, les comunitats
energètiques locals i l’hidrogen renovable, obren una important finestra d’oportunitat per a la
reconversió de la comarca.
Aquest és un context que permet afrontar importants projectes que donin suport a la diversificació
econòmica i la reindustrialització de la comarca. Tanmateix, requereixen d’un gran consens, un important
lideratge i suport polític per establir les relacions institucionals necessàries per aprofitar al màxim els
recursos disponibles.

Impacte econòmic i social de la covid-19
29. La crisi generada per l’expansió de la covid-19 ha estat un nou factor d'estrès per a una economia que
ja presentava importants dificultats de desenvolupament
El daltabaix que ha suposat la covid-19 per a la comarca ha estat un fort cop per a una economia que en
els darrers anys ja mostrava dificultats per a registrar nivells de desenvolupament sostinguts. Les dades
d’evolució d’indicadors com els llocs de treball, l’atur, el teixit empresarial o la contractació, evidencien
com la Ribera d’Ebre no ha participat plenament en el procés de recuperació que s’ha donat entre els anys
2013 i 2019. Davant la tendència generalitzada a la recuperació dels nivells d’ocupació previs a la gran
recessió del 2008, la comarca només ha aconseguit recuperar parcialment el treball assalariat, mentre
que ha patit una constant pèrdua de treball autònom i de teixit empresarial.
L’impacte del coronavirus sobre l’economia comarcal ha suposat una nova càrrega sobre una economia
molt vulnerable, accentuant la dinàmica negativa dels darrers anys. Així doncs, la crisi de la covid-19
planteja dos grans reptes pel territori. D’una banda, cal donar resposta a les necessitats immediates que
imposa la crisi, garantint uns ingressos suficients i estables per a la població afectada, així com la
supervivència del teixit productiu per tal de mantenir l’ocupació un cop superat el xoc negatiu. D’altra
banda, l’evolució dels indicadors abans de la pandèmia evidenciaven la necessitat de plantejar canvis de
caràcter estructural en el model de desenvolupament de la comarca que fomentin una major
diversificació econòmica i la creació de llocs de treball, per tal d’incrementar les oportunitats laborals al
territori i facilitar la incorporació al mercat de treball de determinats col·lectius que actualment troben
dificultats per a accedir a l’ocupació.
Malgrat el caràcter estructural d’alguns dels canvis necessaris, en el curt termini hi ha tres activitats que
s’han vist molt afectades per les mesures d’aïllament social imposades per combatre la pandèmia, que
són l’hoteleria, el comerç i les activitats culturals i d’entreteniment, a les quals s’hauria de donar suport
pel seu potencial de desenvolupament en els propers anys.
30. Arran de la pandèmia l’estil de vida rural està cada cop més valorat i es percep com una oportunitat
pel repoblament de la comarca
La pandèmia i les mesures per contenir-la com el confinament domiciliari, municipal o comarcal han
posat en evidència la necessitat d’habitar en entorns saludables i de qualitat, que permetin mantenir el
vincle imprescindible dels éssers humans amb la natura. L’aturada de l’activitat econòmica també va
evidenciar la possibilitat de portar uns ritmes de vida més lents i amb menor estrès, posant de manifest
la importància de la qualitat de vida i les relacions humanes. Tots aquests aspectes han fet guanyar
rellevància als entorns rurals com a espais idonis on poder desenvolupar projectes vitals caracteritzats
per la proximitat a la natura, uns vincles socials més sòlids, uns estils de vida més saludables, majors
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facilitats de conciliació familiar, serveis menys congestionats i amb una atenció més centrada en la
persona, etc. La pèrdua de 90 mil habitants (una superilla) que va registrar la ciutat de Barcelona durant
el 2020 i les dades de l’enquesta elaborada per l’Ajuntament en la que un 30% de la població de la ciutat
manifestava interès en anar a viure a altres territoris, són proves del creixent interès pels entorns rurals
per part de les persones i famílies que resideixen en ciutats i zones metropolitanes congestionades. En
tot aquest procés, la digitalització està tenint un paper central, en tant que ha permès desvincular moltes
tasques de localitzacions específiques, fent possible la descentralització de molts processos productius i
facilitant el retorn de població, sovint amb elevats nivells formatius, a les seves comarques d’origen.
S’obre així una gran oportunitat per a acollir tant a la població que retorna al seu territori on anteriorment
no podia desenvolupar-se professionalment, com a la població nouvinguda que desitja una major qualitat
de vida i un entorn més saludable on desenvolupar els seus projectes vitals.
31. La descoberta del món rural i l’entorn natural i la demanda de productes més saludables, sostenibles
i de proximitat
Les restriccions a la mobilitat a les que ha obligat la pandèmia i les obertures parcials en moments
puntuals com l’estiu de 2020 o la setmana santa de 2021 han obligat la població a gaudir de les seves
vacances a llocs molt més propers. Aquest fet, sumat a l’interès per entorns poc massificats ha fet que una
gran part de la ciutadania hagi descobert o redescobert parts de Catalunya i de la seva pròpia comarca
que desconeixien. S’ha posat així en valor la proximitat i el propi territori, fent que zones abans
desconegudes per a una part majoritària de la població hagin agafat un nou protagonisme. A més, en
aquesta cerca per llocs poc congestionats també ha crescut la demanda de productes turístics saludables
amb un creixent interès pels productes i els vincles locals i el respecte per l’entorn. Així doncs, s’obren
moltes oportunitats en activitats turístiques vinculades al paisatge, la cultura i la història, les activitats a
la natura, el turisme d’aventura, etc., activitats totes elles que tracen uns vincles més directes amb el propi
territori i la gent que l’habita.
A més d’aquesta valoració de la proximitat i dels entorns naturals, 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.
32. La covid-19 ha accentuat la necessitat de digitalització a tots els nivells: teixit empresarial,
administració i ciutadania
Després del xoc inicial i del conseqüent desconcert generat per una situació imprevista i desconeguda,
les empreses van haver d’adaptar-se ràpidament als constants canvis normatius i de context. La cerca de
nous mercats de clients i proveïdors, els canvis organitzatius, la innovació en productes i serveis o la
reorientació del negoci van estar a l’ordre del dia durant els mesos de la crisi sanitària. Un dels canvis
més estesos va ser la digitalització de les empreses. Els diferents graus de digitalització que es venien
reclamant com un dels eixos de la competitivitat empresarial del futur s’han vist fortament accelerats per
la pandèmia. L’automatització de processos, els nous canals de comunicació tant interna com externa, les
noves vies de comercialització o la digitalització de tasques han estat alguns dels canvis més habituals,
dotant a les empreses d’un nou camp en el que seguir desenvolupant-se i millorant la seva productivitat
i competitivitat.
La pandèmia, per tant, ha accelerat en molts casos aquest procés que es venia produint molt lentament,
tanmateix hi ha sectors empresarials i poblacionals que poden quedar fora d’aquest procés si no se’ls
dóna un recolzament inicial. És el cas de les empreses que no havien iniciat amb anterioritat a la pandèmia
aquest procés de digitalització i les persones que no s’han format ni treballen en entorns digitals. Així
com als col·lectius ja digitalitzats se’ls pot oferir serveis per vies digitals per tal de conduir aquest procés
de digitalització i de millora competitiva, al petit empresariat o autònom i a les persones treballadores o

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Relat, punts crítics i oportunitats per la millora del desenvolupament econòmic

56

desocupades que no tenen competències digitals se’ls ha de proveir de les infraestructures i d’un
acompanyament per tal que entrin al món digital.
33. La irrupció del teletreball obre una finestra d’oportunitat per atraure nova població i diversificar
l’economia comarcal
En aquest context, la irrupció del teletreball arran de la covid-19 pot afavorir la retenció i atracció de
talent provinent dels espais metropolitans. Així com també l’augment de la demanda de professionals
ultraespecialitzats sota la figura de “freelance” i l’emergència de plataformes digitals que afavoreixen la
intermediació de serveis professionals i del treball col·laboratiu.
La creació d’un ecosistema com aquest faria possible el sorgiment de serveis avançats a la producció, un
element central en la millora competitiva de les empreses. Les empreses especialitzades en serveis TIC,
en màrqueting, en assessorament i estratègia empresarial, en indústria 4.0, etc. permeten incorporar
millores en eficiència, crear nous productes, obrir-se a nous mercats i millorar la competitivitat en
general, alhora que creen llocs de treball qualificats.
Tot i que ara per ara la comarca no compta amb un desenvolupament suficient d’aquestes activitats de
suport, la pandèmia i el teletreball poden ser una oportunitat per atraure aquests perfils professionals.
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PUNTS CRÍTICS I OPORTUNITATS PER LA MILLORA DEL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC
Aquest apartat estableix aquells elements que han esdevingut objecte del debat sobre les estratègies de
desenvolupament futur i que s’aborden en la fase de prospectiva que dona continuació a la Diagnosi
realitzada en els apartats anteriors.
La fase de Diagnosi ha permès caracteritzar de forma ben documentada i participada la necessitat de
reformular el model de desenvolupament de la Ribera d’Ebre. No obstant, i més important encara, també
ha permès posar sobre la taula tota una sèrie de noves oportunitats vinculades als sectors econòmics
tradicionals de la comarca (agricultura, turisme i comerç), al procés de reindustrialització en marxa i que
ja està començant a donar els primers fruits, a la transició energètica que és imprescindible per lluitar
contra el canvi climàtic i també a la futura reconversió del sector nuclear. Totes aquestes oportunitats
ofereixen la possibilitat, malgrat la complexitat del moment, de traçar una ruta optimista que permetrà
recuperar la senda de desenvolupament que es va interrompre l’any 2013 i mitigar els efectes tant de la
pandèmia de la Covid-19 com de l’esgotament del model de desenvolupament anterior.
En total s’han identificat 9 punts crítics que ofereixen tot aquest seguit d’oportunitats, i que són els
següents (l’ordre té sentit de prioritat en els tres primers punts però després segueix la lògica de donar
continuïtat als temes que estan més relacionats):
1. La diversificació de l’economia comarcal.L’economia comarcal s’ha basat principalment en les
inversions externes en el sector industrial a Flix i en el sector energètic a Ascó i Riba-roja. Aquestes
inversions han generat una demanda important de mà d’obra en unes condicions salarials i laborals
que ha comportat que d’altres activitats econòmiques no s’hagin desenvolupat suficientment o
s’hagin considerat secundàries. El procés de desindustrialització iniciat durant la Gran Recessió de
2008 i l’objectiu europeu de transició energètica cap a fonts renovables, així com la desconnexió de
la central nuclear d’Ascó en un horitzó proper, marca un punt d’inflexió en el model econòmic, que ha
d’avançar cap a una major diversificació de l’economia comarcal aprofitant els recursos endògens
(estructuració de producte turístic/comercial/agroalimentari/gastronòmic en base als actius
històrics, naturals, agraris i culturals), així com l’impuls de nous projectes industrials. D’altra banda,
la diversificació econòmica també respon a la necessitat d’oferir oportunitats laborals a col·lectius
que actualment tenen dificultats per integrar-se en el model econòmic actual basat en la indústria. És
el cas dels joves, les dones i la població estrangera, col·lectius que presenten una menor ocupació en
aquest sector. Les dificultats per a accedir al mercat de treball en condicions adequades i de
desenvolupar-se professionalment està fent que una part significativa de la població jove de la
comarca hagi de marxar a altres territoris amb majors oportunitats, accelerant així el procés de
despoblament, d’envelliment i de pèrdua de talent a la comarca. Per últim, la diversificació econòmica
de la comarca també ha de permetre la generació de valor des dels territoris rurals, evitant
l’abandonament de la terra i les activitats primàries, reduint el risc d’incendis, facilitant el relleu
generacional de les explotacions gràcies a la generació d’ocupació digna i frenant el despoblament a
partir, per exemple, de la transformació dels productes agrícoles i ramaders o la seva valorització
mitjançant nous models de gestió ecosistèmics o més ecològics de la terra i els boscos. L’impuls
d’aquesta transformació del sector primari i de la indústria agroalimentària requereix d’un suport a
les iniciatives empresarials per part de les administracions, proporcionant-los infraestructures i
serveis de suport en àmbits com la comercialització, la digitalització, la distribució i la formació
especialitzada.
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2. La reindustrialització. Davant la necessària diversificació de l’economia de la Ribera d’Ebre i de la
futura reconversió del sector nuclear, la comarca es planteja actualment diversos projectes que poden
suposar un impuls per a la seva reindustrialització, aprofitant el know how de la població ocupada
resident, l’ecosistema d'agents i proveïdors especialitzats i, sobretot, les infraestructures de transport
d’energia, elements que representen importants externalitats per a atraure grans inversions al sector.
A més, l’aposta pel desplegament de noves tecnologies de telecomunicacions poden situar a la
comarca com un referent d’innovació tecnològica pel món rural. D'una banda, l’aposta per la posada
en marxa d’una planta de fabricació i emmagatzematge d’hidrogen permetria aprofitar la
infraestructura nuclear per a la producció i distribució d’hidrogen verd i de l’energia generada per
aquest. Aquest és, de fet, un pas essencial en el procés de descarbonització i de transició energètica
cap a fonts d’energia renovables. La indústria agroalimentària és també un dels sectors industrials
amb major potencial de creixement. Malgrat ser una de les activitats que més ha crescut en els darrers
anys, algunes comarques de l’entorn han registrat creixements del sector molt superiors, apuntant a
un important marge de desenvolupament del sector a la Ribera d’Ebre. L’impuls de la indústria de la
transformació agroalimentària permetria afegir valor al sector primari de la comarca, generar llocs
de treball qualificats i desenvolupar un teixit empresarial complementari que donés serveis a aquest
sector emergent.
3. Digitalització i 5G. La xarxa 5G és una tecnologia disruptiva que pot generar nous paradigmes
tecnològics i socials en àmbits com la salut, les comunicacions, la innovació social, el món rural o
l’energia. El projecte CoEbreLab i l’aposta que ha fet la Ribera d’Ebre pel desplegament de la
tecnologia 5G poden situar a la comarca com un territori de referència en experimentació i innovació
tecnològica vinculat a les noves TIC. Un dels aspectes centrals del nou model de producció energètica
serà el de l’ajust entre l’oferta i la demanda d’energia, un ajust que haurà de ser molt més net i eficient.
La tecnologia 5G i blockchain poden aportar solucions en aquest sentit. D’igual manera, la possibilitat
de connectar dispositius i sensors amb una latència gairebé de temps real - que és el que possibilita
la tecnologia 5G- pot permetre des d’una atenció sanitària especialitzada i descentralitzada i, per tant,
dotar de serveis sanitaris de referència a l’actual hospital comarcal, passant pel manteniment
preventiu d’instal·lacions industrials i energètiques (eòlica, solar, xarxa elèctrica...), fins a la
monitorització de les condicions climàtiques i dels entorns boscosos i els cultius per tal de prevenir
possibles incendis, plagues, calcular la productivitat forestal o agrària, analitzar els requeriments del
sòl, automatitzar els processos agrícoles i ramaders, etc.
4. La transició energètica i l’equilibri entre el món rural i el medi natural. La tradició energètica
de la Ribera d’Ebre i els nous projectes que es plantegen actualment a la comarca poden anar
acompanyants de l’atracció de nous projectes de parcs solars i eòlics. Si la implantació d’aquestes
infraestructures no es fa de manera endreçada i raonada es pot arribar a donar una massificació
energètica que acabi tenint impactes molt negatius sobre el medi ambient i el paisatge de la Ribera
d’Ebre, perjudicant així a altres sectors que estan cridats a ser els motors del canvi de model de
desenvolupament de la comarca. En aquesta mateixa línia, el fort procés d’abandonament de
l’activitat agrària que s’ha donat en les darreres dècades reforça aquest risc de massificació
energètica, a l’esdevenir la instal·lació de plaques fotovoltaiques i de molins en sòl agrícola una
alternativa molt més rendible que no pas l’explotació agrària en si mateixa, però que no generen
ocupació, ni oportunitats pel relleu en el món rural, fet que abocaria a una acceleració del procés de
despoblament d'aquestes àrees i l'abandonament de l'activitat agrícola que és, de fet, la base de la
custòdia del territori.
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5. La valorització del riu i la protecció dels espais naturals. En els darrers anys, la creixent
sensibilització respecte al valor intrínsec de la natura i la interdependència dels éssers humans amb
l’entorn natural, juntament amb el sorgiment de nous hàbits de consum amb un major interès pels
productes ecològics i de proximitat, el patrimoni natural, cultural, paisatgístic, etc. obren un seguit
d’oportunitats a la comarca en dues vies principals. D’una banda, l’ampliació del parc natural dels
Ports i la implantació de figures de protecció territorial poden ser un fre preventiu per a la
implantació massiva d’infraestructures energètiques, protegint els ecosistemes, paisatges, pràctiques
i tradicions de la comarca. D’altra banda, la posada en valor de l’entorn i del patrimoni natural i
cultural amb projectes com la mateixa ampliació del parc natural, l’Ebre navegable o l’impuls del GR99 poden esdevenir fonts de desenvolupament de l’activitat turística i de confiança de la ciutadania
en les possibilitats que ofereix el territori. No obstant això, la posada en valor d’aquests actius
requereix d’infraestructures i serveis que hi donin suport, així com de professionals especialitzats en
àmbits com el turisme de natura i d’aventura i la gestió forestal.
6. La modernització i valorització del sector primari.En les darreres dècades s’ha donat una clara
tendència a l’abandonament de l’activitat agrària fruit d’una baixa taxa de relleu, de la precarització
del sector i de les males condicions laborals (temporalitat, baixos salaris, etc.). Aquests aspectes,
juntament amb el marcat caràcter d’activitat secundària que té l’agricultura per a una bona part de la
propietat, una menor dimensió mitjana de les explotacions i les dificultats per a accedir a la terra i
per realitzar el relleu generacional fan que la productivitat i el potencial del sector es trobi lluny del
seu màxim. L’aposta per l’automatització, la facilitació dels processos de relleu, la creació de circuits
de comercialització, el foment de la cooperació empresarial i l’impuls de segells de qualitat vinculats
a la comarca són línies d’acció que podrien fer tendir el sector cap a la professionalització i cap a una
millora de les rendes i les condicions laborals que ofereix. Donada la forta vinculació entre els pobles
més petits i l’activitat primària, la professionalització del sector també tindria impactes positius sobre
les localitats menys poblades, que podrien moderar el procés de despoblament i gaudirien d’uns
ingressos més elevats, igualant així les condicions amb la resta.
7. La igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis i infraestructures bàsiques pel món rural.
Malgrat que la tendència a l’envelliment de la població es dona de manera homogènia a tot occident,
són els territoris menys densament poblats i de caràcter rural els que experimenten més vivament
aquest procés. Les característiques d’aquests àmbits i la tendència a la implementació de polítiques
territorials poc equilibrades han suposat un greuge comparatiu per a aquests territoris, que han vist
com el desplegament de serveis, les millores en les comunicacions, etc. no es donaven amb la mateixa
intensitat que als àmbits de caràcter més urbà. Per tal de garantir un futur de qualitat pel món rural
cal adaptar les polítiques actuals a la seva realitat específica garantint, per exemple, l’accés de la
ciutadania als serveis bàsics mitjançant el desplegament d’una xarxa de transport públic adequada,
posant en marxa polítiques d’envelliment actiu i d’atenció a la dependència i facilitant l’accés a
activitats culturals i d’entreteniment a les localitats menys poblades.
8. La retenció i atracció de població i talent. 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 i uns serveis més orientats a la persona. Per a fer possible la reversió del procés de despoblament
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
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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. L’existència de projectes educatius atractius, la posada en marxa de serveis d’acollida per
als nous residents i per a la població interessada en viure a la comarca i la mediació per a fer aflorar
l’oferta potencial d’habitatge, poden ser aspectes molt positius que facilitin l’arribada i la retenció de
nous residents a la comarca.
9. La concertació territorial i la participació comunitària. Hi ha hagut dificultats històriques per
articular una proposta estratègica conjunta entre administracions de la comarca degut a les
complexitats pròpies del territori derivades de les especialitzacions productives i de mancances
històriques en l’articulació d’una planificació estructural i estructurada, per integrar els agents del
territori entre si i per a la concertació de polítiques públiques. No obstant, el context actual, que és
fruit d’un procés de desindustrialització registrat en la darrera dècada, exigeix repensar el model de
desenvolupament futur de la comarca que ha de donar resposta als desequilibris que el model
anterior ha comportat entre el món rural i la resta de pobles industrials i terciaris. A aquest fet se
suma la reflexió que s’ha de fer en relació a la implantació de les renovables i la possible
incompatibilitat amb altres activitats que són clau pel procés de diversificació de l’economia comarcal
i pel desenvolupament del món rural. D’altres elements a posar sobre la taula són el despoblament
de les zones rurals -que viuen del sector primari- i el dèficit de serveis que pateixen, mentre els pobles
més grans gaudeixen d’un bon nivell de serveis i infraestructures. En aquest sentit, s’evidencia la
necessitat d’un major grau de concertació i de col·laboració públic-públic entre les poblacions rurals
i les més poblades, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic de les zones rurals i el
manteniment dels espais naturals davant la manca de recursos tècnics i financers dels pobles rurals,
així com en la mancomunació o de prestació de serveis dels pobles més grans (i més dotats
pressupostàriament) als més petits de forma solidària. Per últim, cal assenyalar la necessitat de fer
més partícip a la societat civil en el disseny i la implementació de projectes i de les polítiques de
desenvolupament econòmic i social, per tal d’augmentar la valoració ciutadana de les oportunitats i
potencialitats de la comarca. Aquesta participació també ha d’ajudar a entendre els projectes i les
polítiques que sovint es decideixen en despatxos i que poden generar rebuig o simplement que no
siguin assumides pel conjunt de la ciutadania com a pròpies, com són les relacionades amb el sector
energètic i les vinculades a les noves tecnologies.
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4 Determinació de
l’objectiu general,
línies estratègiques i
objectius específics
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IDEES FORÇA
•

Cal avançar cap a una major diversificació de l’economia comarcal aprofitant els recursos endògens
(estructuració de producte turístic/comercial/agroalimentari/gastronòmic en base als actius
històrics, naturals, agraris i culturals).
•

És bàsic per assentar una base econòmica sòlida i resilient, que no depengui de decisions
externes i que posi en valor els actius que té la comarca.

•

Respon a la necessitat de generació de valor des dels territoris rurals, evitant l’abandonament
de la terra i les activitats primàries, reduint el risc d’incendis, facilitant el relleu generacional
de les explotacions gràcies a la generació d’ocupació digna i frenant el despoblament.

•

També a la necessitat d’oferir oportunitats laborals a col·lectius que actualment tenen
dificultats per integrar-se en el model econòmic actual.

•

Els recursos generats per l’activitat nuclear a la Ribera d’Ebre no s’han utilitzat prou per a diversificar
l’economia (s’han utilitzat principalment per dotar de més serveis a la ciutadania), fent molt
mésvulnerable la comarca davant de la futura desconnexió de la central nuclear d’Ascó. Els
mecanismes impulsats per l’UE per a una Transició Justa (que a Espanya s’estén a les centrals
nuclears) en forma d’ajuts per aquells territoris més afectats a fi de mitigar l'impacte socioeconòmic
de la transició, obren una important finestra d’oportunitat per a la transformació de la comarca.

•

La reindustrialització de la comarca s’ha de produir en part per l’impuls de la indústria de la
transformació agroalimentària. Aquestaha d’ajudar a afegir valor al sector primari, generar llocs de
treball qualificats i desenvolupar un teixit empresarial auxiliartant industrial com terciari. La
indústria agroalimentària és la segona més exportadora a Catalunya i és el principal ocupador
industrial.

•

La reindustrialització passa també per una estratègia concertada de promoció dels diferents polígons
d’activitats econòmiques que existeixen a la Ribera d’Ebre. Per exemple, l’estratègia de
reindustrialització del polígon de l’empresa Ercros a Flix pot començar a revertir en els propers anys
la fase anterior de pèrdua de pes industrial.

•

El procés de descarbonització i de transició energètica cap a fonts d’energia renovablesobre noves
oportunitats d’industrialització de la comarca aprofitant els recursos energètics, el knowhow i les
infraestructures existents. Aquests però han de representar una avantatge competitiva per a la
indústria manufacturera instal·lada a la comarca.

•

No obstant, el canvi model energètic posa en risc el futur de la comarca, que es pot veure afectada 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 la identitat i altres activitats econòmiques més vinculades al
territori i amb major capacitat de creació d’ocupació a la Ribera d’Ebre.

•

El canvi climàtic suposarà per a les zones de clima mediterrani l’increment dels episodis i de la durada
de les sequeres, que aniran acompanyats de fenòmens meteorològics extrems com els que ja s’han
començat a registrar en els últims anys (temporal Glòria i d’altres). La inadequada gestió forestal
actual, sumada a l’increment de les sequeres i l’empobriment del sòl fan que la Ribera d’Ebre sigui
molt vulnerable, exposant-se a un risc extrem d’incendis. El canvi de les condicions climàtiques, a
més, comportarà el sorgiment i l’expansió de noves plagues, que poden tenir efectes devastadors
sobre el sector primari de la comarca.
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•

L’agricultura, la silvicultura, l’apicultura i la ramaderia, més enllà de generar riquesa a partir de la
venda dels seus productes, fan tot un seguit de serveis que acostumen a passar desapercebuts com
són la prevenció d’incendis i riscos naturals, l’absorció i retenció d’aigua, la generació i conservació
del paisatge o el seu valor cultural intrínsec amb la transmissió de coneixements i pràctiques
tradicionals.

•

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 i uns serveis més orientats a la persona.

•

Creixent sensibilització respecte al valor intrínsec de la natura i la interdependència dels éssers
humans amb l’entorn natural, juntament amb el sorgiment de nous hàbits de consum amb un major
interès pels productes ecològics i de proximitat, el patrimoni natural, cultural, paisatgístic. Quelcom
similar tindria lloc amb la valoració dels entorns naturals, com espais d’oci i salut per a les persones,
capaços de netejar l’aire de partícules contaminants, de generar paisatge, de retenir l’aigua i la
humitat, etc.

•

Les generacions més formades marxen del territori davant de la manca d’oportunitats laborals i de
desenvolupar-se professionalment. L’única manera de retenir-los seria que la comarca els
proporcionés un entorn procliu a la innovació i l’emprenedoria que els permetés créixer
professionalment.En aquest sentit, el desplegament de la tecnologia 5G i la consolidació dels espais
de coworking i vivers d’empresa són elements que poden ajudar a possibilitar l’arrelament de la
població al territori i l’atracció de nova població i activitats econòmiques a la comarca. No obstant
això, a aquests espais físics i infraestructures cal dotar-los de dinamisme i activitats proclius a la
col·laboració i el reciclatge permanent. Així, si la Ribera d’Ebre 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 projecte CoEbreLab i l’aposta que ha fet la Ribera d’Ebre pel desplegament de la tecnologia 5G
poden situar a la comarca com un territori de referència en experimentació i innovació tecnològica
vinculat a les noves TIC. La tecnologia 5G pot ser clau en àmbits com la modernització del sector
primari (control plagues, automatització de processos, etc.) i en la gestió dels boscos i espais naturals.
Però també en àmbits com l’atenció sanitària especialitzada, etc.

•

El procés dereindustrialitzacióque viuen les economies occidentals es basa en un profund procés de
transformació digital i d'adopció d'innovacions productives i és fruit de la globalització dels mercats.
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OBJECTIU GENERAL

Una economia més diversificada i de transició cap
a nous models
• Modernització i valorització del sector agroalimentari i dels
actius naturals i culturals
• Reindustrialització basada en la transformació digital i la
innovació
• Transició energètica cap a fonts renovables

Una comarca on viure i treballar
• Que atrau i reté talent
• Que fomenta l’emprenedoria i el relleu generacional als
negocis
• Amb serveis que donen suport a la mobilitat, l’envelliment
actiu i amb una oferta cultural i d’oci atractiva

Amb una governança més participativa i solidària
• Basada en la concertació territorial i la mancomunació de
serveis
• Amb espais de treball i de participació dels agents i ciutadania
• Amb una comunicació més efectiva tant interna com externa
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES
A continuació es detallen els programes per cadascun dels objectius i línies estratègiques plantejades.
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 1.1 Modernització del sector agroalimentari
Programa 1.2 Impuls de la transformació i comercialització del producte agroalimentari
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari
Línia 2. Creació de nous productes turístics i comercials i suport a la seva promoció
Programa 2.2 Impuls i diversificació del sector turístic
Programa 2.3 Enfortiment del comerç de proximitat
Objectiu 2. La Ribera d’Ebre cap a una nova industrialització i un nou model energètic
Línia 3. Suport a una reindustrialització basada en la transformació digital i la innovació
Programa 3.1 Suport a la captació d’inversions industrials i a la millora competitiva dels espais
empresarials
Programa 3.2 Suport a la transformació i la innovació digital
Línia 4. Impuls de projectes en l’àmbit 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
Programa 4.2 Suport a projectes locals de transició cap a la sobirania energètica
Objectiu 3. La Ribera d’Ebre referent pel que fa a la conservació, gestió i dinamització dels espais
naturals i agroforestals
Línia 5. Millora de la gestió dels espais naturals
Programa 5.1 Impulsar la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre (Xenpre)
Programa 5.2 Creació i manteniment d’infraestructures i serveis que donin suport a la gestió de la Xenpre:
Línia 6. Gestió agroforestal per a la millora de la resiliència climàtica i la biodiversitat
Programa 6.1 Accions a la millora de la resiliència climàtica i la biodiversitat
Programa 6.2 Gestió agroforestal per a l’aprofitament de la Biomassa i dotació de recursos i instal·lacions
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
Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals
Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Línia 8. Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Línia 9. Millora dels serveis per retenir i atraure població
Programa 9.1 Desplegament d’una xarxa de transport públic adequada a la realitat del món rural i amb
connexió als principals nodes proveïdors de serveis especialitzats
Programa 9.2 Suport a l’envelliment actiu i impuls de serveis d’atenció a la dependència
Programa 9.3 Dinamització dels equipaments culturals i foment de l’oferta cultural i d’entreteniment
Objectiu 5. Cap a una governança més participativa i solidària
Línia 10. Suport a la concertació i a la col·laboració en el sector públic i amb el sector privat
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
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Línia 11. Creació d’espais i de canals de comunicació i participació més efectius amb la ciutadania i els
principals actors
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Programa 11.2 Pla de màrqueting territorial i de comunicació de l’acció pública
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OBJECTIUS, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES
A continuació es detallen algunes de les actuacions que podrien desenvolupar-se en el marc de cada
programa. Això no vol dir que en el moment de la seva implementació finalment s’acabi considerant més
oportú implementar altres actuacions. D’altra banda, durant el més de juliol en el marc dels tallers
d’ideació s’han codissenyat- conjuntament amb els agents implicats –els projectes que es considera
prioritari impulsar en el curt termini. En vermell s’assenyalen aquelles actuacions que són de caràcter
transversal. Aquestes se sintetitzen en un quadre al final del document.

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 1.1 Modernització del sector agroalimentari
•

Suport a l’automatització i innovació de la producció agrícola i ramadera i de processos de
transformació (digitalitzacio i pilots 5G).

•

Impulsar una oferta de professionalització i diversificació d'oficis en especialitats fruita dolça,
olivera, horticultura, transformació i comercialització del producte local, viverisme i jardineria.

•

Foment de l’economia circular en el sector agrari i agroalimentari.

•

Professionalització dels treballadors per compte d’altri al sector agrari i sensibilització dels
empresaris vers la millora de les condicions laborals.

•

Impuls del model de banc de terres.

• Pla d’impuls del sector vinculat a la cabra blanca de Rasquera, única raça de cabra autòctona de
Catalunya, per revertir el procés de declivi en que podria caure si no hi ha relleu generacional.
Programa 1.2 Impuls de la transformació i comercialització del producte agroalimentari
•

Diagnosi del potencial de la transformació agroalimentària integral (de tots els subsectors del
primari, inclou ramaderia i productes silvícoles).

•

Sensibilització i acompanyament en els processos de transició a la producció ecològica i integrada.

•

Acompanyament en la innovació en la transformació i comercialització (accions amb centres
d'innovació, cupons d'innovació per a petites empreses).

•

Complementar l'activitat agrària a partir del potencial transformador agroalimentari mitjançant
l’agroturisme i la comercialització del producte de proximitat (botigues, restauració, mercats,
fires, etc.)

•

Suport a les iniciatives empresarials i al creixement empresarial (accions del tipus Accelera el
creixement que impulsa PIMEC amb la Diputació de Barcelona).

•

Suport a l’obertura de nous canals de comercialització.

•

Impuls a la sensibilització de la població local sobre la qualitat del producte de proximitat.

•

Impuls dels segells de qualitat vinculats als elements anteriors.

Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari
•

Generació d'infraestructures i serveis de suport en àmbits com la comercialització, la
digitalització, la distribució i la formació especialitzada, amb la col·laboració de les
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administracions. Per exemple, impuls d’un obrador compartit o d’una xarxa d’obradors
compartits (amb formació).
•

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.

•

Espais compartits per crear sinèrgies entre productors.

Línia 2. Creació de nous productes turístics i comercials i suport a la seva promoció
Programa 2.1 Promoure la vinculació entre el producte turístic i el producte local
•

Connectar el producte local amb el producte turístic amb l'objectiu que els visitants consumeixin
i comprin productes agroalimentaris, artístics, artesans i culturals de la comarca.

•

Augmentar la presència de productors locals a les fires, festes i mercats de la comarca, compartint
una ubicació destacada. Per exemple, a la Festa de la Clotxa.

•

Promoure la correlació d’obertura dels negocis (explotacions agràries i comerços) per tal que es
creïn sinèrgies amb el turisme, les activitats culturals, esportives, fires, etc.

Programa 2.2 Impuls i diversificació del sector turístic
•

Estructuració del producte turístic/comercial/agroalimentari/gastronòmic/ cultural/
industrial/ artístic/ artesà en base als actius històrics, naturals, agraris i patrimonials.

•

Recuperació de patrimoni cultural i natural per transformar-lo en producte turístic.

•

Creació d’una xarxa d’espais patrimonials per tal de posar en valor el patrimoni material i
immaterial.

•

Digitalització com a element dinamitzador del sector turístic: sistemes d'informació i TIC, gestió
de fluxes, gamització, organització i serveis empresarials, etc.

•

Pla d’ordenació del turisme al municipi de Miravet.

•

Generar sinèrgies entre les icones turístiques com Miravet amb tots els actius turístics de la
Ribera d'Ebre i entre elles (per exemple, una ruta de castells).

•

Continuar impulsant l'estratègia de senderisme i cicloturisme a la comarca a partir del GR99-Camí
de Sirga i la seva connexió amb la Via Verda i la xarxa comarcal de rutes.

•

Impuls com actiu turístic d'EbreLumen, festival de videomapping de la Ribera d'Ebre.

•

Vincular oferta turística amb l’objectiu i els valors de conservació dels espais naturals
(especialment amb la ribera del riu).

•

Impuls del tren històric turístic.

•

Impuls de la navegació fluvial i de les zones de riu al voltant dels embarcadors (també en
coordinació amb altres comarques de l’Ebre).

•

Impuls del turisme esportiu (curses de muntanya, curses de muletes, pesca esportiva, trobades
d’atletisme, ciclisme i circuïts de moto, karts, motocross, etc.)

•

Enfortir l’àmbit cultural, artístic, gastronòmic i de l’artesania.

•

Impuls d’una xarxa de professionals especialitzats en àmbits com el turisme de natura i
d’aventura.

Programa 2.3 Enfortiment del comerç de proximitat
•

Suport a l’adaptació del comerç als canvis en els hàbits de compra que ha accelerat la covid-19.
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•

Sensibilització a la ciutadania vers el comerç de proximitat. Foment del consum de proximitat.

•

Coneixement de l’oferta de proximitat. Donar a conèixer comerços, serveis (turístics, allotjament,
restauració, etc.), productors agroalimentaris, artistes i artesans.

•

Modernització del comerç (digitalització, comercialització i distribució).

Objectiu 2. La Ribera d’Ebre cap a una nova industrialització i un nou model energètic
Línia 3. Suport a una reindustrialització basada en la transformació digital i la innovació
Programa 3.1 Suport a la captació d’inversions industrials i a la millora competitiva dels espais empresarials
•

Constitució de l’associació d’espais empresarials públics i privats de la comarca adreçada a
potenciar la Ribera d’Ebre com una unitat de desenvolupament per a que les empreses la
visualitzin com un conjunt territorial que els ofereix moltes oportunitats.

•

Incorporació de l’associació comarcal en àmbits de concertació superiors.

•

Constitució d’una oficina comarcal de captació d’inversions industrials i de gestió dels espais
empresarials.
•

Detecció d’oportunitats d’inversió empresarial.

•

Orientació per a empreses amb intenció d’establir-se.

•

Gestió de projectes d’inversió.

•

Servei d’informació d’incentius a la inversió.

•

Servei de localització empresarial.

•

Elaboració de materials per a la promoció dels espais industrials i per la captació d’inversions:
relat sobre les externalitats que té la comarca per a les empreses industrials (perquè invertir a la
Ribera d’Ebre?), informació relativa als serveis i empreses dels espais empresarials, algun
material audiovisual.

•

Creació d’un espai web adreçat a empreses interessades a invertir a la comarca.

•

Millora de la competitivitat territorial: Reforçar la competitivitat territorial en base a avantatges
en l’àmbit energètic (disponibilitat d’energia renovable km0 i infraestructures energètiques
d’alta capacitat) / Aprofitant la modificació del decret d’energies renovables, fixar compensacions
en el preu de l’energia per a les activitats econòmiques de la comarca.

Programa 3.2 Suport a la transformació i la innovació digital
•

Dinamització de l’espai industrial del Molló – Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre.
•

Redacció de l’estratègia de dinamització (model de gestió i pla de treball).

•

Constitució de l’equip de dinamització.

•

Detecció de membres col·laboradors.

•

Elaboració d’eines i materials per a la dinamització.

•

Desenvolupament de les verticals de l’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre (COEBRELAB),
sobretot aquelles vinculades als sectors estratègics comarcals

•

Creació d’un Centre d’Innovació Digital (DIH) de tecnologies digitals avançades al món rural.

•

Impuls dels estudis de programació informàtica.

•

Impuls dels estudis en relació a les professions necessàries per al desplegament de la tecnologia
5G.
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Línia 4. Impuls de projectes en l’àmbit 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 al projecte de la central hidroelèctrica reversible.

•

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.

•

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

Programa 4.2 Suport a projectes locals de transició cap a la sobirania energètica
•

Accions de sensibilització, capacitació i suport a la inversió en l'àmbit de l'eficiència i la transició
energètica adreçades a empreses i administracions públiques.

•

Sensibilització i acompanyament a la ciutadania per la reducció del cost i l’optimització del
consum energètic i el foment de fonts renovables.

•

Foment de les auditories energètiques en els equipaments públics (propostes d’optimització i
implementació).

•

Foment de l’autogeneració i autoconsum energètic.

•

Suport a les Comunitats Energètiques Locals / Suport a la transició energètica als PAE (prova
pilot) i a les comunitats energètiques.

•

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

•

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

Objectiu 3. La Ribera d’Ebre referent pel que fa a la conservació, gestió i dinamització dels
espais naturals i agroforestals
Línia 5. Millora de la gestió dels espais naturals
Programa 5.1 Impulsar la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre (Xenpre)
•

Diagnosi de la situació actual dels espais naturals de la Ribera d’Ebre (patrimoni natural, camins
i accessos, desenvolupament socioeconòmic), en el marc de l’ampliació del parc natural dels
Ports.

•

Elaboració d’un Pla de gestió dels Espais Naturals (conservació, ordenació d’accessos i camins,
programa d’ús públic), que tingui en compte la resta d’activitats econòmiques que s’hi
desenvolupen (turisme, esport, pesca, etc).

•

Crear la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre.

•

Crear la Xarxa de Productors de Paisatge i Biodiversitat de la Ribera d’Ebre.

•

Coordinar, avaluar i gestionar l’execució integrada del conjunt del projecte.

Programa 5.2 Creació i manteniment d’infraestructures i serveis que donin suport a la gestió de la Xenpre
•

Restaurar espais naturals fluvials del tram del Riu Ebre a la Ribera d’Ebre.

•

Restaurar espais fluvials de la Xarxa Hidrològica transversal del tram de l’Ebre a la Ribera d’Ebre.
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•

Recuperar els espais agroforestals associats a la Xarxa hidrològica de la Ribera d’Ebre.

•

Crear el Centre de recerca i tecnologies aplicades a la restauració d’ecosistemes fluvials i
agroforestals.

•

Crear l’Escola de Riu com a centre educatiu i formatiu.

•

Neteja i manteniment de camins i senders i regulació d’accessos i fluxos al medi natural. Vincular
aquesta acció amb la de les infraestructures de prevenció d’incendis que figura més endavant.

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.

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 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 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.
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•

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

Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals
•

Reforçar la difusió que es fa del servei, donar-lo a conèixer, especialment entre el col·lectiu jove i,
en aquest cas, aquells que només tenen l’ESO (no han seguit estudis professionalitzadors). I
acompanyar els Programes específicament dissenyats per aquests col·lectius d’una comunicació
efectiva (dissenyada específicament per arribar als diferents col·lectius). També és important la
coordinació amb els diferents dispositius que atenen aquests col·lectius (joventut, serveis socials,
ocupació). Valorar la creació d’una finestreta única de serveis ocupacionals.

•

Realitzar una diagnosi de quins col·lectius es queden fora del sistema i no són atesos pel
dispositiu. Analitzar quin és el volum i quines actuacions s’haurien de realitzar per atendre’ls.

•

Reforçar els itineraris específics segons les especificitats de cada col·lectiu. Seguir treballant cap
a una atenció més personalitzada i adaptada a les necessitats i especificitats de cada persona i
col·lectiu, per tal de donar la millor resposta possible a cada realitat. Per tal de fer-ho reforçar la
coordinació entre diferents programes de serveis ocupacionals.

•

Valorar millores a introduir en els plans d’ocupació per a garantir l’ocupabilitat de les persones
que participen en aquest tipus de política i afavorir la inserció laboral a l’empresa ordinària.

•

Potenciar la metodologia de treball amb suport i els beneficis per l’empresa privada per acollirs’hi, sobretot vers les persones en situació de desocupació de llarga durada.

•

Valorar la possibilitat d’impulsar una empresa d’inserció o algun programa per l’adaptació dels
llocs de treball a l’empresa ordinària.

•

Reforçar la intermediació laboral mitjançant la realització de jornades de matching per a millorar
l’eficiència en els processos de selecció.

•

Impulsar la creació d’una borsa de treball unificada per la comarca mitjançant l’intercanvi
d’ofertes. Valorar la necessitat entre els municipis i fins i tot les comarques de les Terres de l’Ebre.

•

Definir una estratègia conjunta de treball a nivell comarcal per millorar l’ocupació del territori i
a partir d’aquí buscar les estratègies de finançament per dur-la a terme. Defugint d’aquesta
manera de fer accions segons el finançament que s’ofereix des de diferents organismes sense
seguir estratègia. Portant a duplicitats de serveis i cap a la manca de recursos per altres.

Programa 7.3 Foment de l’arrelament
•

Foment de la implicació dels joves en entitats juvenils culturals, d'oci i esportives de la comarca.

•

Foment en l’agenda política institucional de les polítiques públiques LGBTIQ+ que afavoreixin la
superació dels estereotips i prejudicis que provoquen la discriminació, en especial dins l’àmbit
laboral.

•

Adhesió i impuls dels espais/plataformes que donen suport a l’atracció de població en l’àmbit
rural (connexió món urbà i rural). Entre d’altres, “Viure rural” del projecte Odisseu.

•

Serveis d’acollida per als nous residents i per a la població interessada en viure a la comarca:
“Antena d’acollida” del projecte Odisseu on els GAL .

•

Prova pilot pobles acollidors Odisseu (amb un protocol a seguir).

•

Centre d’acollida per a persones que volen treballar a la comarca (en projectes de teletreball i
coworking).

•

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

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

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Determinació de l’objectiu general, línies estratègiques i objectius específics

73

•

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.

•

Impulsar el portal Retorna i dotar-lo de nous serveis.

•

Finestreta única d’oferta i demanda laboral.

Línia 8. Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
•

Programa de suport al relleu generacional a les empreses de la comarca.
•

Facilitació dels processos de relleu en el sector primari (sensibilització propietaris vers
els bancs de terres, espais test). Tenir en compte el PECT Vius i actius de la Diputació.
Tècnic d’espais test agrari a la Diputació. Programes d'incorporació de joves agricultors
del Departament d'Agricultura.

•

Facilitació del relleu generacional als comerços i serveis a les persones (no es atractiu per
la gent jove i poca rendibilitat, propietat dels locals). Potenciar el servei Reempresa dins
el Catalunya Emprèn. Difusió d’aquest servei, que hi hagi un espai web amb casos d’èxit
(materials audiovisuals).

•

Facilitació del relleu generacional a les empreses amb treballadors (treballar-ho amb
anticipació amb les empreses que tenen assalariats).

•

Difusió a les xarxes socials amb petits vídeos dels negocis que requereixen de relleu
generacional (història de vida) per atraure nous emprenedors.

•

Visibilització de les iniciatives empresarials existents, així com els projectes tractors que poden
ser un revulsiu per a canviar estereotips imposats dels darrers anys, com són per exemple el
projecte d’Àrea 5G i els nous projectes vinculats a la reconversió del sector energètic i industrial.
Accions de comunicació vinculades a emprenedors de la comarca

•

Programes de foment de l’emprenedoria i a l’Economia Social i Solidària (posant el focus en joves,
dones, població estrangera i majors de 45 anys). Important el paper del DARP i LEADER i el
Departament d’Empresa
•

Suport a l’emprenedoria en el sector agroalimentari (molt important també el primari)

•

Suport a l’emprenedoria en el sector turístic, artesania, cultura, etc.

•

Suport a l’emprenedoria en els serveis: serveis empresarials, serveis socials.

•

Impuls del cooperativisme i l’economia social.

•

Línia de suport econòmic a projectes empresarials.

•

Acte públic de reconeixement del talent.

•

Recopilar tot els serveis que ofereix la comarca per a empreses i emprenedors. Detecció de
mancances i duplicitats.
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Línia 9. Millora dels serveis per retenir i atraure població
Programa 9.1 Desplegament d’una xarxa de transport públic adequada a la realitat del món rural i amb
connexió als principals nodes proveïdors de serveis especialitzats
•

Diagnosi de la demanda i de l’oferta actual (analitzar els desplaçaments de la població i veure
quines són les seves necessitats, analitzar la connexió actual de TP amb els nodes principals
d’oferta formativa, laboral, sanitària, comercial, d’oci i cultural).

•

Adaptació de l’oferta de transport públic a les necessitats del territori (establir millors horaris,
millors rutes i majors freqüències, mancomunació del transport públic a nivell comarcal, fusionar
el transport escolar amb el regular, per tal de cobrir els serveis al màxim).

•

Impuls d'un mínim de quatre freqüències de servei de trens directes que permetin unir la comarca
amb Reus i amb Tarragona i arribar a Barcelona en una hora i mitja.

•

Millora de la xarxa de transport per carretera i ferrocarril.

•

Servei de transport públic a demanda (sostenible). Es posa d’exemple l’empresa catalana Shotl.

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.

Programa 9.3 Dinamització dels equipaments culturals i foment de l’oferta cultural i d’entreteniment
•

Suport a la innovació en l’àmbit 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.

Objectiu 5. Cap a una governança més participativa i solidària
Línia 10. Suport a la concertació i a la col·laboració en el sector públic i amb el sector privat
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
•

Ordenació territorial i estratègica compartida de la comarca en relació a les noves implantacions
energètiques i la possible incompatibilitat amb altres activitats. Per exemple, mitjançant
l'elaboració d’una carta del paisatge comarcal (implantació energies renovables).

•

Elaboració d’una estratègia comarcal concertada de captació d’inversions industrials.

•

Concertació público-privada d’un Pla comarcal de Gestió agroforestal per a l’aprofitament de la
Biomassa i la prevenció d’incendis. / Designació d’un ens de gestió del Pla comarcal de Gestió
agroforestal per a l’aprofitament de la Biomassa i dotació de recursos i instal·lacions.

•

Impulsar un model de cogestió público-privada per garantir la continuïtat del projecte Xarxa
d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre (Xenpre).
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•

Concertació de polítiques de desenvolupament local que eviti els desequilibris entre les
poblacions menys i més poblades (sector primari/indústria-serveis), per tal de donar suport al
desenvolupament econòmic de les zones més despoblades i el manteniment dels espais naturals
davant la manca de recursos tècnics i financers d’aquests pobles. Principalment en el suport a la
dinamització turística i del sector agroalimentari.

•

Redacció d’una estratègia de transició justa per compensar els efectes de la desconnexió nuclear
(2022-2035)
•

Estudi d’impacte directe i indirecte de l’activitat econòmica i l’ocupació generada per les
centrals nuclears.

•

Redacció del pla de desenvolupament econòmic local a presentar davant de l’Institut per
a la Transició Justa.

•

Mancomunació o de prestació de serveis dels pobles més grans (i més dotats
pressupostàriament) als més petits de forma solidària. En l’àmbit del desenvolupament econòmic
però també en cultura, etc.

•

Mancomunació de la gestió dels equipaments culturals (que donin servei a la població que viu en
pobles rurals i que siguin d’abast comarcal)

•

Creació d’una oficina de desenvolupament local, agencia de desenvolupament local o altre figura
de caràcter comarcal que executi les accions anteriors.

Línia 11. Creació d’espais i de canals de comunicació i participació més efectius amb la ciutadania i
els principals actors
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
•

Fomentar la participació de la societat civil en el disseny i la implementació dels projectes i de
les polítiques de desenvolupament econòmic i social, per millorar la percepció de la ciutadania
sobre les oportunitats i potencialitats de la comarca.
•

Reforçar la taula comarcal de turisme de forma que tingui major vinculació amb els
sectors amb els que hi ha sinèrgies importants (comerç, artesania, cultura, etc.)

•

Constitució de la taula comarcal del sector agroalimentari (important la presència del
primari)

•

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

•

Constitució de la taula comarcal de gestió agroforestal i aprofitament de la biomassa.

•

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

•

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

•

Constitució de la taula comarcal per l’habitatge.

Programa 11.2 Pla de màrqueting territorial i de comunicació de l’acció pública
•

Reforç de la comunicació externa
•

Realització d’una campanya per a donar a conèixer la comarca, tant els seus actius
naturals, patrimonials, històrics, culturals, com els seus productors i els recursos turístics
existents.
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•

•

•

Repensar el públic objectiu, enfocant-lo més al públic interior i el turisme de proximitat
arran de la covid-19.

•

Creació d’un nou eslògan i de materials audiovisuals per a la campanya.

•

Creació d’una xarxa d’ambaixadors de la comarca (personatges coneguts).

•

Renovació de la pàgina web, reforç del posicionament SEO respecte els públics objectius i
reforç de les xarxes socials.

•

Definició d’una estratègia amb els mitjans de comunicació i els operadors turístics.

Reforç del màrqueting turístic (promoció i difusió)
•

Generar un relat i reforçar la imatge turística de la comarca. Comunicació i promoció: banc
de recursos i d’imatges i vídeos, xarxes socials, web i blog.

•

Campanya de videomàrqueting en base al relat i/o els valors als que es vol enfocar el tipus
de turisme

•

Donar continuïtat a les accions de promoció conjunta amb altres comarques “Terres de
l’Ebre” i/o Priorat.

Reforç de la comunicació interna
•

Realització d’una campanya en la que es traslladi a la ciutadania el relat territorial i els
objectius i línies estratègiques del Pla, concretant els projectes que està previst
implementar en el curt i llarg termini.

•

Realització de reunions periòdiques amb l’equip tècnic del Consell Comarcal per explicar
el desenvolupament dels projectes estratègics que tenen un impacte en les diferents àrees
o son transversals al conjunt de polítiques de desenvolupament local i ocupació.

•

Explicar a la ciutadania a través dels mitjans locals els projectes estratègics que poden ser
més controvertits o bé que tenen un component tècnic complex per tal d’evitar que el seu
rebuig o bé que no se li vegi la seva utilitat. En aquest sentit s’ha d’explicar bé quin impacte
tindran i el que es pretén.
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TRANSVERSALITAT DELS PROGRAMES
El següent quadre sintetitza el grau de transversalitat que han adquirit determinats temes com la governança, la digitalització, la formació pel treball
o l’emprenedoria/relleu a les empreses, que apareixen en la majoria de programes.

Governança

Digitalització

Formació

Emprenedoria/Re
lleu

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 1.1 Modernització del sector agroalimentari
Programa 1.2 Impuls de la transformació i comercialització del producte agroalimentari
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari
Línia 2. Creació de nous productes turístics i comercials i suport a la seva promoció
Programa 2.2 Impuls i diversificació del sector turístic
Programa 2.3 Enfortiment del comerç de proximitat
Objectiu 2. La Ribera d’Ebre cap a una nova industrialització i un nou model energètic
Línia 3. Suport a una reindustrialització basada en la transformació digital i la innovació
Programa 3.1 Suport a la captació d’inversions industrials i a la millora competitiva dels polígons
Programa 3.2 Suport a la transformació i la innovació digital
Línia 4. Impuls de projectes en l’àmbit 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
Programa 4.2 Suport a projectes locals de transició cap a la sobirania energètica
Objectiu 3. La Ribera d’Ebre referent pel que fa a la conservació, gestió i dinamització dels espais naturals i els boscos
Línia 5. Millora de la gestió dels espais naturals
Programa 5.1 Impulsar la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre (Xenpre)
Programa 5.2 Creació i manteniment d’infraestructures i serveis que donin suport a la gestió de la Xenpre
Línia 6. Gestió forestal per a la prevenció d’incendis
Programa 6.1 Accions per la prevenció d’incendis forestals
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Governança

Digitalització

Formació

Emprenedoria/Re
lleu

Programa 6.2 Gestió Forestal per a l’aprofitament de la Biomassa i dotació de recursos i instal·lacions
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
Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals
Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Línia 8. Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Línia 9. Millora en els serveis que poden frenar el despoblament
Programa 9.1 Desplegament d’una xarxa de transport públic adequada a la realitat del món rural i amb connexió als
principals nodes proveïdors de serveis especialitzats
Programa 9.2 Suport a l’envelliment actiu i impuls de serveis d’atenció a la dependència
Programa 9.3 Dinamització dels equipaments culturals i foment de l’oferta cultural i d’entreteniment
Objectiu 5. Cap a una governança més participativa i solidària
Línia 10. Suport a la concertació i a la col·laboració en el sector públic i amb el sector privat
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Línia 11. Creació d’espais i de canals de comunicació i participació més efectius amb la ciutadania i els principals actors
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Programa 11.2 Pla de màrqueting territorial i de comunicació de l’acció pública
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PROGRAMES SEGONS ÀREES D’ACTUACIÓ DEL CONSELL COMARCAL
En el següent quadre se sintetitza quina àrea serà la responsable d’implementar els diferents programes.

Ribera d'Ebre
Viva - CCRE
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 1.1 Modernització del sector agroalimentari
Programa 1.2 Impuls de la transformació i comercialització del producte agroalimentari
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari
Línia 2. Creació de nous productes turístics i comercials i suport a la seva promoció
Programa 2.2 Impuls i diversificació del sector turístic
Programa 2.3 Enfortiment del comerç de proximitat
Objectiu 2. La Ribera d’Ebre cap a una nova industrialització i un nou model energètic
Línia 3. Suport a una reindustrialització basada en la transformació digital i la innovació
Programa 3.1 Suport a la captació d’inversions industrials i a la millora competitiva dels polígons
Programa 3.2 Suport a la transformació i la innovació digital
Línia 4. Impuls de projectes en l’àmbit 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
Programa 4.2 Suport a projectes locals de transició cap a la sobirania energètica
Objectiu 3. La Ribera d’Ebre referent pel que fa a la conservació, gestió i dinamització dels espais naturals i els boscos
Línia 5. Millora de la gestió dels espais naturals
Programa 5.1 Impulsar la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre (Xenpre)
Programa 5.2 Creació i manteniment d’infraestructures i serveis que donin suport a la gestió de la Xenpre
Línia 6. Gestió forestal per a la prevenció d’incendis
Programa 6.1 Accions per la prevenció d’incendis forestals
Programa 6.2 Gestió Forestal per a l’aprofitament de la Biomassa i dotació de recursos i instal·lacions
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
Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals
Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Línia 8. Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Línia 9. Millora en els serveis que poden frenar el despoblament
Programa 9.1 Desplegament d’una xarxa de transport públic adequada a la realitat del món rural i amb connexió als
principals nodes proveïdors de serveis especialitzats
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Ribera d'Ebre
Viva - CCRE

CoEbreLab 5G
Rural - CCRE

Altres àmbits
CCRE

Pla de
Reactivació
(PRS)

Programa 9.2 Suport a l’envelliment actiu i impuls de serveis d’atenció a la dependència
Programa 9.3 Dinamització dels equipaments culturals i foment de l’oferta cultural i d’entreteniment
Objectiu 5. Cap a una governança més participativa i solidària
Línia 10. Suport a la concertació i a la col·laboració en el sector públic i amb el sector privat
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Línia 11. Creació d’espais i de canals de comunicació i participació més efectius amb la ciutadania i els principals actors
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Programa 11.2 Pla de màrqueting territorial i de comunicació de l’acció pública
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ACCIONS PRIORITZADES PELS AGENTS
Un cop desenvolupades les línies estratègiques i els programes, s’ha analitzat en quins àmbits era
necessari dur a terme un treball d’aprofundiment en la situació, establiment de les prioritats i codisseny
de les actuacions amb els agents implicats. Els àmbits que s’han establert són els següents:
Taller 1 Foment del cooperativisme en l’àmbit agroalimentari
Taller 2. Transició cap a nous models energètics
Taller 3. Gestió agroforestal
Taller 4.Formació pel treball
Taller 5. Envelliment, atenció a la dependència i a les persones
Taller 6.Dinamització cultural i artística
A continuació

Taller 1 Foment del cooperativisme en l’àmbit agroalimentari
Debat al voltant dels principals reptes del sector
A continuació es fa una relació dels reptes que té el sector recollits en el debat:
1. La Ribera d’Ebre és una de les comarques de Catalunya amb unes perspectives de futur del
sector primari menys favorables. Hi ha alternatives en la indústria i els serveis que fan que sigui
poc atractiu a diferencia d’altres comarques com la Terra Alta o Priorat on no hi ha alternatives al
sector primari i la producció agroalimentària. Així a la Ribera d’Ebre el primari esdevé una activitat
secundària. Des del punt de vista orogràfic s’afegeix que és una de les comarques complicades i
condiciona el desenvolupament de l’activitat agrària. Segurament a futur hi ha expectatives de millora
per la disponibilitat d’aigua, ja que l’augment de la superfície de regadiu comporta productivitats més
altes.
2. El món cooperatiu està molt atomitzat, s’ha anat fent petit i cada cop hi ha més cooperatives
que no són viables. A Catalunya hi ha més de 100 cooperatives en l’àmbit de l’oli. Gairebé cada poble
té la seva cooperativa en les zones agràries. D’altra banda, és un sector molt envellit i no hi ha hagut
relleu generacional. La massa social s’ha anat fent petita i moltes han hagut de tancar els darrers anys,
i tant sols unes poques han aconseguit arribar als 100 anys. A moltes cooperatives se’ls fa impossible
mantenir les infraestructures. Han de tenir un mínim de producció per cobrir el costos fixos per tal
de ser viables. Al final s’han d’acabar fusionant o tancant .Les fusions són difícils perquè cada poble
vol tenir la seva cooperativa i cap òrgan de gestió vol ser assenyalat com el que ha tancat la
cooperativa. Hi ha rivalitats entre pobles veïns que dificulta aquestes fusions o integracions. Hi ha
exemples de cooperatives que treballen l’oli i el vi i s’han fusionat, especialitzant-se una en l’oli i l’altre
en el vi, d’aquesta manera aconsegueixen ser rendibles. És el cas de la Serra d'Almos i el Masroig.
3. El relleu generacional és clau pel futur de les cooperatives. El fet que les cooperatives estiguin
envellides dificulta les inversions a llarg termini, ja que molts dels associats no tenen expectatives a
futur en aquest escenari temporal i les inversions es pensen en amortitzacions a més curt termini. És
clau que hi hagin socis més joves que entrin amb ganes d’impulsar projectes nous. D’altra banda,
moltes cooperatives es troben amb un xoc generacional en els òrgans de decisió, els joves amb més
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ganes de canviar les coses i els més grans molt més conservadors. No obstant, el que preocupa és que
en l’actualitat no hi ha el relleu en els òrgans de decisió de la majoria de les cooperatives.
4. Qui vol fer impulsar una nova iniciativa, si en el seu poble no veu cap cooperativa potent,
s’estableix per si sol i se’n ressent el món cooperatiu. En aquest context d’atomització i regressió
del món cooperatiu, les noves iniciatives empresarials sovint no troben en les cooperatives l’entorn
adequat per desenvolupar-la. Es constata que és difícil integrar a joves que ja tenen un projecte
concret al món cooperatiu. Aquesta situació es dóna més en el sector del vi, on hi ha més inquietuds,
que en el de l’oli.
5. Les cooperatives tenen un paper clau en un moment en que als pagesos se’ls demana produir,
comercialitzar, introduir innovacions i diversificar. En l’actualitat els pagesos se’ls exigeix massa.
Han de fer inversions molt importants en les seves explotacions, introduir noves tecnologies, han de
produir però també han d’obrir canals de venda o diversificar la seva activitat a través del turisme
rural. Les cooperatives tenen molt sentit, ja que conjuntament moltes d’aquestes funcions serien
assumides per les cooperatives.
6. Les cooperatives haurien de dissenyar estratègies empresarials per tal de decidir si aposten
per grans volums (preu) o per especialització (nínxol de mercat). Fer-ho és complicat, requereix
tot un procés: decidir qui sóc, què puc fer i quines oportunitats es poden detectar. S’han de posar
d’acord els membres del consell rector per tal que iniciïn un procés de reflexió estratègica i no és fàcil.
7. L’especialització permet mantenir l’autonomia, la identitat pròpia de la cooperativa, però
requereix trobar un nínxol de mercat que valori la proposta de producte i invertir en
comercialització (màrqueting). A les cooperatives els costa molt portar a terme aquestes
estratègies d’especialització, perquè són allarg termini i la comercialització és un intangible i costa
fer-ho de forma agrupada. Les cooperatives de segon grau són les que haurien de tenir aquesta funció
que ha de permetre la concentració de cooperatives petites en més grans i millorar la
comercialització.
8. La tendència de mercat és a volum i la majoria de cooperatives se centren en la reducció dels
costos. Aquesta reducció de costos comporta majoritàriament la integració de varies cooperatives.
Això s’aconsegueix mitjançant fusions però la tendència és que aquestes fusions no representin
desaparèixer legalment les diferents cooperatives que l’integren. No obstant, les integracions tenen
uns costos socials molt importants que costen portar-los a terme, ja que als pobles tothom es coneix
i les fusions comporten reduccions en les plantilles.
9. La diversificació com a mecanisme per fer viable el cooperativisme agrari. Es posa com a
exemple les agrobotigues. Es planteja també el tema de les comunitats energètiques locals. Des de la
Generalitat es convida a les cooperatives a impulsar-les i a tenir un paper rellevant en el seu
desplegament. Les comunitats energètiques poden abastir d’energia als pobles, però hi ha dificultats
derivades de les limitacions imposades (500 metres a la rodona). També seria la manera d’incorporar
nous socis i a l’Ajuntament. Les cooperatives tenen una estacionalitat important en el consum
energètic, això condiciona la dimensió dels projectes a menys que s’incorporin altres socis
consumidors. L’altra font de diversificació se situa en l’economia circular. Aquesta ja es dona en les
cooperatives. Del pinyol s’alimenta les calderes de la cooperativa de Palma d’Ebre i dels socis. S’ha
substituït combustible fòssil (gasoil) per biomassa. També s’obtenen subproductes per l’alimentació
animal, el compostatge i els adobs. El potencial de l’economia circular és molt alt. Per cada 100kg
s’obtenen 100kg de sansa (20% d’oli però s’hi afegeix aigua). S’està investigant en el marc del projecte
de bioeconomia circular Agrimax - impulsat per la FCAC -l’obtenció d’altres subproductes: aromes,
fibres, recobriments llaunes d’origen plàstic per d’altres orgànics, conservació de la fruita. Això fa que
el valor de les olives que porten els socis a les cooperatives pugi, perquè es valoritza no només l’oli,
sinó la resta de subproductes. Tanmateix, el desenvolupament de nous productes derivats de
l’economia circular requereix molt inversió i s’ha d’abordar més enllà de les cooperatives, amb molts
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més actors. Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya s’hi té l’antena per tal de fer la
transferència al món cooperatiu.
10. Les cooperatives tenen una funció social important. Estan donant molts serveis. En alguns casos
l’única entitat de crèdit són les cooperatives. És la única botiga oberta del poble. Donen serveis de tot
tipus, gestoria (bonificacions, DUNS, etc.). No s’han de veure només la viabilitat econòmica sinó també
el servei que donen. No es valora prou el paper que tenen les cooperatives més enllà de la producció
agrària, que és el de reequilibri territorial: la generació d’activitat econòmica en territoris que
quedarien despoblats, la de provisió de serveis o la de prevenció dels incendis (sense activitat agrària
i ramadera aquests territoris són un focus d’incendis). El cas de la Ribera d’Ebre ha estat clau en
aquesta matèria, ja que les zones on es mantenia l’activitat primària va estar menys devastada. El
mosaic agroforestal és clau. S’ha d’aconseguir posar en valor la funció de l’agricultura, la ramaderia i
el cooperativisme agrari. És clau sensibilitzar a les administracions públiques sobre aquest tema.
Propostes d’actuacions/projectes
1. Promoció de processos de reflexió estratègica dins el món cooperatiu. Les cooperatives tenen la funció
de transformar i comercialitzar la producció agrària. Els processos de reflexió han de servir per avançar
en la definició d'especialitzacions i també en la valorització del producte, en la línia que fan les DO. Hi
poden haver altres productes i altres valoritzacions. Aprofitant les marques paraigua i de qualitat que ja
hi ha. Marxen molts productors ecològics de les cooperatives perquè moltes cooperatives no els donen
sortida als seus productes.
2. Impulsar accions d'intercooperació entre les cooperatives i amb els productors agroalimentaris.En el
marc del 7comarques es va fer un estudi del món cooperatiu per part de Clúster Development i es va
arribar a la conclusió que s’havia de treballar la seva integració i la col·laboració entre elles. Cooperar i
compartir entre elles i trobar sinergies. Fusionar-se. Intercooperació per comercialitzar i produir sense
perdre identitat. Introduir a nous empresaris agroalimentaris en la col·laboració i pensar en projectes
d’inversió com poden ser infraestructures com obradors. Pensar en quines coses es poden fer
conjuntament per evitar sobredimensionar les inversions i que aquestes estiguin replicades en tots els
pobles i cooperatives. Que cadascú pensi quin valor afegit aporta.
3. Fomentar la diversificació a les cooperatives (comunitats energètiques, economia circular,..). Impulsar
iniciatives que complementin l’activitat principal que és la transformació i comercialització d’oli, vi o
fruita dolça. Es posa com exemple la creació de comunitats energètiques però també l’elaboració de nous
productes a partir dels residus o subproductes que genera el procés de producció.
4. Impulsar el relleu generacional a les cooperatives i al món agrari. Atraure gent jove emprenedora al
món agrari i que s'associï. També com a mecanisme per a generar oportunitats laborals a la comarca.
Vehicular les ajudes per a la incorporació de joves al món agrari que n’hi ha moltes. És important la
sensibilització per atraure als joves i vincular-ho amb escoles agràries. Atraure a joves de la comarca i
d’altres que no ho son però que s’hi volen incorporar, en la línia d’activar espais testi banc de terres, de
la ma de les cooperatives. Xerrades a les escoles de capacitació agrària. Convenis de col·laboració de la
Unió de pagesos amb el Consell Comarcal i aquella gent que vol entrar al món agrari se’ls assessora, se’ls
acompanya i assessora a peu de camp, se’ls explica el model cooperatiu. El PECT de la Diputació de
Tarragona va en aquesta línia.
5. Sensibilització sobre la funció social del món cooperatiu. Impulsar el model cooperatiu i social. Cada
vegades es valora més la funció social, sobretot per les persones grans. És el cas de les seccions de crèdit
de les cooperatives on hi ha un tracte personal i no impersonal tal i com estan funcionant actualment les
entitats financeres. No son molt rendibles però es mantenen.
6. Formació per consells rectors de les cooperatives. Capacitar als membres dels consells rectors per tal
de millorar en la gestió empresarial i millorar els processos de pressa de decisions, que en el cas de les
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cooperatives és més complex perquè son decisions conjuntes. Des de la Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya es proporciona aquesta formació.
7. Acords amb les administracions públiques per tal que la funció social que donen les cooperatives es
subvencioni. S’estan arribant a acords amb les entitats financeres per tal que mantinguin caixers
automàtics o oficines als pobles, perquè no fer-ho amb les cooperatives. El mateix es pot traslladar a
botigues o a la provisió d’energia, etc.. Que es compensi aquesta funció social de les cooperatives.
Projectes prioritzats
Les accions que obtenen més votacions per ordre de vots són:
4. Impulsar el relleu generacional a les cooperatives i al món agrari. Atraure gent jove emprenedora al
món agrari i que s'associï. També com a mecanisme per a generar oportunitats laborals a la comarca.
Vehicular les ajudes per a la incorporació de joves al món agrari que n’hi ha moltes. És important la
sensibilització per atraure als joves i vincular-ho amb escoles agràries. Atraure a joves de la comarca i
d’altres que no ho son però que s’hi volen incorporar, en la línia d’activar espais test i banc de terres, de
la ma de les cooperatives. Xerrades a les escoles de capacitació agrària. Convenis de col·laboració de la
Unió de pagesos amb el Consell Comarcal i aquella gent que vol entrar al món agrari se’ls assessora, se’ls
acompanya i assessora a peu de camp, se’ls explica el model cooperatiu. El PECT de la Diputació de
Tarragona va en aquesta línia.
5. Sensibilització sobre la funció social del món cooperatiu. Impulsar el model cooperatiu i social. Cada
vegades es valora més la funció social, sobretot per les persones grans. És el cas de les seccions de crèdit
de les cooperatives on hi ha un tracte personal i no impersonal tal i com estan funcionant actualment les
entitats financeres. No son molt rendibles però es mantenen.
3. Fomentar la diversificació a les cooperatives (comunitats energètiques, economia circular,..). Impulsar
iniciatives que complementin l’activitat principal que és la transformació i comercialització d’oli, vi o
fruita dolça. Es posa com exemple la creació de comunitats energètiques però també l’elaboració de nous
productes a partir dels residus o subproductes que genera el procés de producció.
1. Promoció de processos de reflexió estratègica dins el món cooperatiu. Les cooperatives tenen la funció
de transformar i comercialitzar la producció agrària. Els processos de reflexió han de servir per avançar
en la definició d'especialitzacions i també en la valorització del producte, en la línia que fan les DO. Hi
poden haver altres productes i altres valoritzacions. Aprofitant les marques paraigua i de qualitat que ja
hi ha. Marxen molts productors ecològics de les cooperatives perquè moltes cooperatives no els donen
sortida als seus productes.
Es debat sobre el resultat i s’acorda que l’acció 5 s’integra en la acció 4 i que l’acció 3 i 1 també s’incloguin
al Pla.

Taller 2. Transició cap a nous models energètics
Debat al voltant dels principals reptes del sector
A continuació es fa una relació dels reptes que té el sector recollits en el debat:
1. Cal abordar l’energia en les seves diferents dimensions, la tècnica, però també la econòmica i
organitzativa. El sector energètic té diverses dimensions, la tècnica, referida a com generar l’energia,
com emmagatzemar-la, com transportar-la, etc. La dimensió econòmica-laboral, en termes de rendes
i ocupació que genera aquesta activitat. I la dimensió organitzativa, com i qui hi participa en la seva
governança. En relació a aquest darrer punt és important que els actors de la comarca siguin
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conscients de quin paper té la Ribera d’Ebre en el projecte de l’hidrogen valley. I també que la
transició energètica - que s’ha de produir en tot el territori - a la Ribera d’Ebre té una especificitat, ja
que és un àmbit d’especialització territorial.
2. Cal avançar en un canvi de model en el que és clau que la societat s’hi involucri. La producció
d’energia amb el model actual, es produeix i se’n va. Aquest model ja no és acceptable, ja que és
extractiu. En el context actual d’impuls de les renovables s’han d’anar cap a un nou model de relació
dels projectes d’energia amb el territori. És una nova manera de relacionar-se amb l’energia, i que
l’energia es relacioni amb el territori. El nou model ha de fomentar la participació local i preveure
noves compensacions més enllà de les actuals, i ha de facilitar la transferència de rendes de zones on
hi ha més consum, vers les zones que produeixen. Hi ha d’haver un tractament per a les zones que
seran excedents. En l’actualitat hi ha 34 comarques excedents i 8 deficitàries. És important que en
aquest canvi de model es presentin propostes des del territori. Hi ha molta tensió al territori amb els
projectes relacionats amb l’energia, i el territori té una actitud molt reactiva. Al proposar un nou
model s’ha de ser proactius i propositius per tal d’evitar aquesta reacció negativa.
3. Si no es vol que la producció d’energia esdevingui una activitat extractiva, com ha estat en el
passat, s’ha d’aconseguir que als projectes de renovables s’hi vinculin projectes industrials o
que l’energia representi un avantatge territorial respecte altres localitzacions per tal
d’atraure-les. Les administracions per tal de donar el vistiplau als projectes de renovables, han de
vincular-hi projectes industrials que en siguin consumidors. És important que els ajuntaments no
donin la seva aprovació favorable als projectes si no es dona aquesta condició. És a dir, que s’hi
associïn altres processos productius que consumeixin energia. S’ha d’aconseguir que la comarca no
sigui exportadora d’energia i per tant que l’activitat energètica esdevingui una activitat extractora.
Cal que es generin llocs de treball i que es quedin els beneficis aquí. La Ribera d’Ebre serà exportadora
d’energia renovable perquè la capacitat de generació actual és més important que el consum que hi
ha.
4. En el passat les compensacions no han servit per impulsar polítiques de reindustrialització.
En tots els anys de l’Associació nuclear, les compensacions han anat a inversions en altres àmbits
(equipaments municipals en cultura, educació, etc.). La MADEi l’Associació nuclear haurien d’haver
impulsat amb major esforç inversions per atraure inversions productives i fomentar el
desenvolupament econòmic.
5. És necessari avançar cap a models energètics que apoderin el territori, que permetin activar
el potencial industrial de la zona. Qualsevol empresa que s’instal.li a la comarca ha d’anar a una
empresa de distribució i el preu és igual a tots els llocs i això fa que el territori no sigui competitiu per
atraure empreses. Si els balanços energètics entre producció i consum són alts es podrien plantejar
xarxes tancades en polígons industrials. El mes de juny el govern espanyol va aprovar aquesta figura,
però limiten als projectes a les empreses d’un mateix CNAE. És a dir, estan pensat per zones
industrials com el polígon petroquímic de Tarragona. S’opina que tot i que la legislació actual
impedeix portar una iniciativa similar al polígon d’ERCROS a Flix, aquesta tipus de xarxes tancades
s’haurien d’estendre entre els polígons industrials. Tot i que ho podrien implementar tots ells
polígons, els de les àrees metropolitanes no tenen tanta disponibilitat de sol i per tant no poden
generar tanta energia, amb el que continuarien sent deficitaris i pagarien un preu més alt per
l’energia. En aquest tipus de xarxes tancades el preu de l’energia es negocia fora dels preus de mercat
i pot ajudar a fer més competitives per a activitats amb requeriments energètics elevats.
6. L’actual preu de l’energia i el menor cost de l’energia provinent de renovables produeixen un
efecte crida per a empreses que desenvolupen projectes de renovables. El preu de l’energia en
augment i el fet que es pot produir a un preu més barat fa que el nombre de projectes de renovables
incrementi notablement. Hi ha empreses energètiques expertes en desenvolupar projectes i
aconseguir els punts de connexió.
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7. La infraestructura actual de connexió a la xarxa és insuficient si es vol que els projectes de
renovables tirin endavant, tant els projectes privats com col·lectius. Es comenta el cas d’ERCROS
que està impulsant un projecte de renovables amb ENDESA i Redelectrica els posa problemes perquè
no hi ha punt de connexió per la zona. Segons ENDESA hi ha més de 4 mil MW pendents d’instal·lar a
la zona en projectes renovables, l’equivalent a més de 4 centrals nuclears. El node de connexió d’Ascó
ja està saturat per la demanda de projectes de renovables. Si no es resol el problema de la connexió,
el projecte d’ERCROS caurà perquè per autoconsum no té sentit. Això podria també limitar l’extensió
de les comunitats locals energètiques. És un tema que s’apunta que té solució política i que s’espera
que es resolgui.
8. Hi ha el perill que l’explosió de projectes de renovables es faci sense el necessari consens
territorial. Les empreses instal·ladores estableixen vincles amb cada ajuntament, i els ajuntament
són estructures petites amb dificultats de finançament i això dificulta l’establiment de model
territorial i de concertació territorial en aquest àmbit.
9. La Ribera d’Ebre ha d’aspirar a tenir una de les infraestructures d’emmagatzematge d’energia
de Catalunya. La idea de promoure la vall de l’hidrogen verd neix a la Ribera d’Ebre com una
alternativa al tancament de les nuclears. Com encara no han tancat les nuclears, les empreses
energètiques no han començat a pensar-hi. Enagas impulsarà un petit estudi per veure les
possibilitats d’emmagatzemar hidrogen a gran escala. Catalunya necessitarà de 7-8 punts
d’emmagatzematge d’energia i la Ribera d’Ebre ha d’espirar a ser un d’aquets punts. En relació a
aquest punt també s’assenyala que cal aprofitar els recursos del NextGenUE per avançar en l’R+D+i
en l’àmbit de l’hidrogen verd, que no està prou madur encara.
10. Cal un ens que lideri i batalli per aconseguir les infraestructures i els projectes estratègics en
l’àmbit energètic. Al llarg de tot el debat s’ha comentat de la importància de construir consensos
territorials en el desplegament de les renovables, també per l’impuls d’infraestructures de connexió
a la xarxa o bé d’emmagatzematge per tal que la Ribera d’Ebre continuï sent referent a Catalunya.
S’assenyala que si s’espera que les decisions vinguin de fora aquestes no arribaran i que cal construir
una entitat que ho pugui batallar. S’ha de pensar que es pot fer des del territori per activar les
infraestructures i projectes estratègics. Una fortalesa és l’existència del COPATE que actua com
agencia d’energia. És important també que els municipis entrin en un diàleg i que s’arribin a acords
per a un desplegament de les renovables consensuat i garantir l’equilibri territorial. Per exemple, que
la zona industrial nord de la comarca, que no li arriba el gas, pugui desenvolupar-se.
Propostes d’actuacions/projectes
1. Creació d'un centre tecnològic de referència al país. Estudi d’alternatives de creació del centre
tecnològic per fixar la idea que la Ribera d’Ebre es posiciona en aquest àmbit.
2. Impuls de centrals virtuals. Crear un espai de gran generació amb beneficis interns en el preu de
l’energia. Creació de xarxes tancades amb intel·ligència. Està lligat a l'establiment de contactes amb Red
elèctrica per poder-ho impulsar. Amb la filosofia de node com a unitat que serveix de punt de control que
té el sistema de registrar la demanda i els consums. A tot Espanya n’hi ha uns 50. Impulsar-ho en l’àmbit
de les renovables. Que el node tingui relació directa amb Red elèctrica i que no tingui que relacionar-se
amb la xarxa, que tingui un funcionament independent.
3. Impuls d’un operador d’energia pública del Consell Comarcal. Comercialització però també generació.
Amb la filosofia de marge zero, sense beneficis. Com el de l'Aj. de BCN, Palma de Mallorca o Reus ho està
valorant. Restringir a la comarca la seva actuació amb costos més barats de l'energia. Els costos donen
poc marge per això és important que l’operador faci més coses, com la gestió de la distribució. L’agencia
de l’energia (COPATE) podria convertir-se en aquest operador. Falten els actius renovables distribuïts al
territori, i llavors des de l’agregador públic poder-los gestionar. És molt important per això avançar en la
governança. Des de l’agencia s’està treballant en donar solucions per monitoritzar les infraestructures
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renovables que es van impulsant. Estan també dibuixant un mapa dels actius renovables als municipis. A
partir dels actius i les comunitats energètiques impulsades per administracions o comunitats locals seria
senzill impulsar aquest operador. Aquest seria l’objectiu final. Per tant, s’ha de treballar en l’impuls de
comunitats energètiques amb participació pública. Aquesta participació pública és clau per afavorir el
nou model.
4. Adaptació dels espais industrials amb gestió de comunitat. Readaptació dels espais empresarials als
criteris de comunitat energètica però també d’espais gestionats. Que permeti el seu equipament i serveis
afegits.
5. Establiment de contactes amb Red elèctrica per analitzar les infraestructures necessàries. Interlocució
directa per crear un espai de gran generació amb beneficis interns. Impuls xarxa independent o aïllada.
Està lligada a la proposta 2.
6. Creació d’una taula per la industrialització. Amb plantejaments supralocal i supracomarcal.
7. Creació d’espais per una negociació amb les administracions superiors per aconseguir compensacions
(cànons). Les comarques que estan disposades a oferir l’excedent energètic que puguin negociar
compensacions. Des del territori s’haurien de suggerir els estímuls per atraure inversions industrials
(ajudes, excepcions fiscals). Com el cànon energètic de les nuclears que gestionava la Diputació. També
s’introdueix la idea que les compensacions puguin ser per emissions de CO2. Generar un mercat interior
d’intercanvi de CO2. Es planteja com idea que podria tenir més possibilitats per a generar beneficis pel
territori.
8. Introducció elements de diferenciació en el màrqueting territorial en relació al model energètic. Dins
els eixos diferenciadors de la Ribera d’Ebre incloure l’energia i la sostenibilitat, i que aquests siguin un
eix diferenciador. Transmetre un relat únic en positiu.
9. Impuls comunitats energètiques locals. És un pas intermedi a l’operador públic. Un agregador
participat públic amb l’aportació privat seria un pas intermedi més senzill. Amb tots els elements,
producció, comercialització.
10. Impuls de la Ribera d’Ebre com punt d'emmagatzematge. En pots anys Catalunya necessitarà 7-8
punts d’emmagatzematge. Les tecnologies poder ser hidrogen, bateries, aire comprimit, central
termosolar. Sense concretar quin tipus treballar per tal que la comarca tingui aquesta infraestructura.
S’assenyala que en les propostes n’hi ha diferents escales i que cal una combinació d’accions a petita
escala i gran escala.

Projectes prioritzats
Les accions que obtenen més votacions són:
10. Impuls de la Ribera d’Ebre com punt d'emmagatzematge. En pots anys Catalunya necessitarà 7-8
punts d’emmagatzematge. Les tecnologies poder ser hidrogen, bateries, aire comprimit, central
termosolar. Sense concretar quin tipus treballar per tal que la comarca tingui aquesta infraestructura.
1. Creació d'un centre tecnològic de referència al país. Estudi d’alternatives de creació del centre
tecnològic per fixar la idea que la Ribera d’Ebre es posiciona en aquest àmbit.
7. Creació d’espais per una negociació amb les administracions superiors per aconseguir compensacions
(cànons). Les comarques que estan disposades a oferir l’excedent energètic que puguin negociar
compensacions. Des del territori s’haurien de suggerir els estímuls per atraure inversions industrials
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(ajudes, excepcions fiscals). Com el cànon energètic de les nuclears que gestionava la Diputació. També
s’introdueix la idea que les compensacions puguin ser per emissions de CO2. Generar un mercat interior
d’intercanvi de CO2. Es planteja com idea que podria tenir més possibilitats per a generar beneficis pel
territori.

Taller 3. Gestió agroforestal
Debat al voltant dels principals reptes del sector
A continuació es fa una relació dels reptes que té el sector recollits en el debat:
1. Tenir una planificació i ordenació dels forests és bàsic perfer front als incendis, identificar els
aprofitaments però també per rebre els recursos per la seva gestió. Des del departament
d’agricultura es promou la planificació i ordenació dels espais forestals mitjançant l’establiment de
perímetres de protecció prioritària i l’ordenació de les propietats públiques. Permet saber com
defensar la comarca davant de grans incendis forestals i saber d’aquells terrenys públics quins
aprofitaments es poden obtenir. S’assenyala que a la comarca aquesta planificació està feta o està en
revisió per la majoria del territori. Això comporta que sigui molt més fàcil accedir al finançament de
les accions que estan planificades mitjançant els ajuts de la Generalitat i de la Diputació. Aquests són
per concurrència competitiva, i si no es te planificat no es pot accedir.
2. La macroplanificació requereix també d’una concreció o planificació a nivell més micro per tal
d’incorporar també a la propietat privada i baixar a nivell municipal. Els incendis son una
preocupació dels alcaldes i en aquest sentit s’apunta que cal avançar en la redacció de plans de
rehabilitació i plans de prevenció d’incendis municipals, ja que tot i que darrerament molts municipis
els estan redactant, queda molta feina per fer.En la definició de plans municipals i la concreció de
plans tècnics és on s’incorpora la propietat privada. Per això és necessària la constitució
d’associacions de propietaris agroforestals per tal d’integrar la part pública i privada. Cal tenir en
compte que les propietats públiques son normalment les més allunyades dels nuclis urbans, i les que
tenen un rendiment d’explotació més baix.
3. Cal trobar la manera de generar valor al voltant de l’activitat forestal, sinó difícilment serà
sostenible la gestió d’aquests espais i la manca d’oportunitats laborals també acaba incidint
en el despoblament. El territori ha sabut captar les ajudes que la Generalitat dóna per a gestionar
els espais forestals, amb gairebé un 20% de pressupost que s’inverteix a Terres de l’Ebre. Tanmateix
aquest és insuficient per gestionar un espai que cada cop més gran i més problemàtic. Amb
l’abandonament de l’activitat agrària augmenta la superfície forestal i per l’efecte del canvi climàtic,
el risc d’incendis s’incrementa. Des del territori s’han impulsat diversos projectes per tal de donar
valor a aquests espais en el marc dels PECT i dels NextGenUE, amb els que es vol promoure nous
models en els que es pugui valoritzar i treure un aprofitament dels espais agroforestals, al mateix
temps que es fixa població.
4. El mercat de biomassa és gairebé inexistent. Els boscos de la comarca tenen un aprofitament
fustaner escàs i l’actiu més important des del punt de vista dels aprofitaments és la biomassa. No
obstant, cal generar demanda de biomassa, en la línia del que promou també la Diputació, amb
l’impuls de xarxes de calor, calderes de biomassa als equipaments municipals i afegir poc a poc el
sector privat. En l’impuls de la demanda és molt important fer pedagogia i sensibilització sobre els
beneficis que té pel territori. Amb l’excepció del Consorci de la Serra de Llaberia que duu a terme
treballs forestals per a la generació de biomassa, aquesta activitat és gairebé inexistent a la comarca.
5. L’explotació de la biomassa forestal requereix d’un teixit empresarial i d’infraestructures.
Calen empreses que puguin executar els treballs forestals. Hi ha empreses especialitzades però sovint
son empreses que no son de la comarca, tot i que els treballadors forestals que contracten si que ho
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son en la seva major part. Els ajuts rebuts per la Generalitat i la Diputació els garanteix una càrrega
de feina anual important amb garanties també de continuïtat. S’assenyala també que caldrà impulsar
infraestructures logístiques i es posa d’exemple el model de Tivissa.
6. Si es fomenta la demanda de biomassa és precisament per gestionar el boscos i, en
conseqüència, la biomassa a consumir des del territori ha de ser de proximitat. Per tal que es
produeixi aquesta relació es proposa que als contractes públics s’incorporin criteris ambientals per
tal que siguin de proximitat. Una altra opció seria crear serveis comarcals que els ajuntaments que
vulguin biomassa s’hi adhereixen.
7. En l’actualitat els boscos de la comarca estan poc gestionats i son poc productius, el que
representa un sobrecost en els preus unitaris de biomassa. Les característiques dels boscos i la
seva accessibilitat degut a l’orografia, juntament amb una escassa gestió, fan que la producció de
biomassa en l’actualitat sigui poc competitiva en costos. Aquest és un factor que s’ha de tenir en
compte també en la dinamització d’aquest mercat i en conseqüència posa de relleu la necessitat que
el factor preu no sigui determinant en la compra pública.
8. Es possible que la demanda pública comarcal de biomassa sigui insuficient per cobrir la
biomassa generada. La creació de xarxes de calor i instal·lació de calderes de biomassa en
equipaments municipals pot ser insuficient per cobrir la demanda. En aquest sentit, s’hauria
d’explorar la demanda privada, per part de granges, per exemple. També s’assenyala que el consum
de biomassa més gran es podria donar a àmbits més poblats com el Baix Camp o el Tarragonès.
9. En la demanda de biomassa cal prioritzar la qualitat respecte el preu. Es comenta que moltes
licitacions públiques primen el preu respecte a la qualitat, això pot anar en detriment del
manteniment de les calderes. Son aspectes que no es tenen en consideració i que s’hauria d’explicar
als tècnics municipals que preparen els plecs.
10. La gestió dels espais agroforestals ha d’incloure també criteris de gestió de la biodiversitat i
mediambientals. En la gestió dels espais agroforestals s’han d’incloure criteris d’aprofitament, com
el de l’obtenció de biomassa per a combustible, però també criteris de gestió ambiental que fomenti
la biodiversitat dels ecosistemes. Si la única finalitat és l’aprofitament, segurament aquesta serà
insuficient per a fer front els costos de gestió i manteniment d’aquests espais. Cal afegir altres criteris
de valorització com els costos de no gestió dels espais agroforestals. Es posa d’exemple el cost que
van tenir els darrers incendis a la comarca que van ser d’uns 12 mil euros per hectàrea, quan amb
una inversió de mil euros per hectàrea en prevenció i gestió s’haguessin pogut evitar. Els criteris
mediambientals permeten obtenir altres fonts de finançament per la gestió dels espais agroforestals.
Amb aquest tipus de gestió es fomenten sistemes més resilients al canvi climàtic, amb una major
retenció de l’aigua. Potenciar la silvopastura, per exemple, pot evitar els incendis i afavorir el
manteniment dels ecosistemes.
11. El model agroforestal és el més resilient davant els incendis forestals. Amb els incendis de la
Ribera d’Ebre es va constatar que la part agrícola va evitar que els seus efectes fossin més importants.
A les zones de la comarca on hi ha aquest mosaic agroforestal l’afectació va ser molt menor que en les
zones on no existia.
12. Per tal que la superfície forestal no creixi cal impulsar mecanismes com els bancs de terres,
que evitin l’abandonament de l’activitat agrària, precisament en aquelles finques de més
difícil mecanització. Els bancs de terres són una eina molt útil per a gestionar espais agroforestals i
per fixar població als municipis més rurals. No obstant, requereixen també d’altres models de gestió
com l’impuls de l’economia social, amb el suport de les administracions. Els bans de terres també es
veuen com un instrument per a fomentar l’associacionisme de la propietat forestal privada, ja que
són els mateixos pagesos de les explotacions agrícoles. De fet, els incendis afecten tant als boscos com
a les explotacions agrícoles.
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13. Calen mecanismes de coordinació entre les administracions públiques i de suport als
projectes de gestió agroforestal per tal que tirin endavant. L’impuls de projectes com els bancs
de terres o els espais test requereixen d’una coordinació a diferents nivells de les administracions, ja
que varies organitzacions han de treballar en objectius/reptes comuns. A més, per impulsar un espai
test que mitjançant un ramat de cabres netegi el sotabosc, caldrà també portar a terme accions de
valorització del seu producte, com per exemple els projectes de Ramats de foc a l’Empordà o l’ovella
del Ripollès, en la que s’ha ajudat a constituir una agrupació de pastors i l’administració els dóna
suport per tal de fer rendible l’activitat, mitjançant el reconeixement del producte o l’elaboració
d’altres subproductes. Es podria fer el mateix amb la valorització de la carn, cuir i derivats làctics de
la cabra blanca de Rasquera. En la dinamització del mercat de la biomassa també és important
mancomunar esforços per tal que la producció sigui més efectiva, mitjançant l’impuls de consorcis i
associacions de propietaris. En aquest sentit s’assenyala que es important aconseguir un compromís
polític ferm i arribar a un acord en comú a nivell comarcal de com s’han de planificar i gestionar
aquests projectes.
Propostes d’actuacions/projectes
1. Impulsar bancs de terres. Combinar explotació agrària i forestal. Poden ser instruments per impulsar
associacions de propietaris. Són a més unitats de gestió pràctica. Cal combinar-ho amb la dinamització i
acompanyament dels nous pagesos, mitjançant els espais test, que donen l’experiència. Els bancs de
terres i els espais test són instruments que haurien d’estar més connectats ja que comparteixen objectius
i reptes. Considerar l’impuls de Bancs de bancs on es poden desenvolupar bancs locals amb la participació
de cooperatives i entitats socials.
2 .Inventariar i valorització altres actius agroforestals que no són biomassa forestal. Inventariar altres
tipus d’actius forestals que no siguin estrictament biomassa (fusta, etc.) i altres biomasses agràries
(pinyolada).
3. Integrar l'enfoc de la biodiversitat en la gestió agroforestal. Mapa d'àrees per a la millora de la
biodiversitat (pot ser una via de finançament per la conservació de determinats hàbitats). Establir el
retorn que té i els costos d'oportunitat de la gestió de la biodiversitat. Inventariar el potencial de
conservació d’espècies i hàbitats. S’assenyala que l’incendi de Flix ha creat un paisatge més resilient i que
la rehabilitació pot ser un element transformador que millori la biodiversitat.
4. Introduir criteris en les subvencions i ajuts de discriminació positiva vers els espais agroforestals
(manteniment dels espais agraris). Hem de dotar de superfície agrícola dins els espais forestals, per
incentivar que siguin espais agroforestals i no només forestals.
5. Intensificar l’impuls de les xarxes de calor. S’ha començat a fer (a través de la Diputació) i té un efecte
demostratiu important. Implica la col·laboració dels ens locals.
6. Definir l’ecosistema necessariper dinamitzar el mercat de biomassa. És el punt més feble a la comarca
per impulsar el mercat: que hi hagi empreses de treballs forestals i de producció de biomassa, centres
logístics, treballadors qualificats, formació necessària, etc.
7. Com a administracions exemplificar/comunicar amb l'ús de productes forestals.
8. Impulsar una planta peletitzadora. En el territori no hi ha pellet de qualitat que és el que necessiten les
calderes dels equipaments públics i de les granges.
9. Estudi mercat biomassa (mapa d'oferta i demanda). Està fet pel COPATE pel que fa a l’oferta i en funció
de l’accessibilitat. En relació als equipaments municipals s’han fet estudis per gairebé tots els municipis.
S’ha fet un esforç per identificar grans productors de l’àmbit industrial i consumidors industrials, així
com també de les granges.
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10. Formació o sensibilització a secretaris i alcaldes sobre la terminologia forestal. Els costa entendre i
fer-los entendre la terminologia (què és biomassa, terminologia forestal), els requeriments, objectius i
compromisos europeus de reducció de les emissions de CO2, etc. Ensenyar els casos d'èxit en la gestió
forestal i dinamització del mercat de biomassa (xarxes de calor, ensenyar calderes). Mostrar-los models
de clàusules per a la compra de proximitat.
11. Servei comarcal de biomassa. Es posa l'exemple del Consell Comarcal del Vallès Occidental. D’aquesta
manera no cal que tots els ajuntaments disposin dels coneixements tècnics, ja que ho centralitza el Consell
Comarcal que és qui fixa un preu just.
12. Foment de les associacionisme. Creació d’agrupacions de propietaris forestals, de pastors, etc. Es posa
l’exemple des de la perspectiva de la biodiversitat de transformar-ho en una xarxa de productors de
paisatge i biodiversitat.
13. Clúster de la biomassa comarcal. Impuls d’empreses i actors en l’àmbit de la dinamització del mercat
de la biomassa.
14. Afegir la propietat privada en els models de gestió i planificació forestal. Que es tingui en compte la
superfície privada en els models de planificació forestal.
15. Donar continuïtat a aquest espai (Taula). Disposar d’un espai comarcal amb tots els agents vinculats
a la gestió dels espais agroforestals que permeti definir estratègies, planificar i fer un seguiment de les
actuacions.
Projectes prioritzats
Les accions que obtenen més votacions són per ordre:
6. Definir l’ecosistema necessariper dinamitzar el mercat de biomassa. És el punt més feble a la comarca
per impulsar el mercat: que hi hagi empreses de treballs forestals i de producció de biomassa, centres
logístics, treballadors qualificats, formació necessària, etc.
1. Impulsar bancs de terres. Combinar explotació agrària i forestal. Poden ser instruments per impulsar
associacions de propietaris. Són a més unitats de gestió pràctica. Cal combinar-ho amb la dinamització i
acompanyament dels nous pagesos, mitjançant els espais test, que donen l’experiència. Els bancs de
terres i els espais test són instruments que haurien d’estar més connectats ja que comparteixen objectius
i reptes. Considerar l’impuls de Bancs de bancs on es poden desenvolupar bancs locals amb la participació
de cooperatives i entitats socials.

Taller 4.Formació pel treball
Debat al voltant dels principals reptes del sector
A continuació es fa una relació dels reptes que té el sector recollits en el debat:
1. L’oferta comarcal de formació postobligatòria i sobretot en l’àmbit de la Formació
Professional difícilment pot competir amb la de comarques veïnes més poblades i més ben
connectades. La Ribera d’Ebre és una comarca poc poblada i amb una població força repartida en
varis municipis i poc concentrada com passa en d’altres comarques amb la capital. Per contra, hi ha
municipis de comarques veïnes com Reus, Tortosa o Tarragona que són nodes de formació amb una
oferta molt diversificada i amb centres molt grans i grups nombrosos. L’oferta d’FP de la comarca
difícilment poc competir amb aquests nodes. D’altra banda, també s’apunta que la comarca ha perdut
centralitat en relació a la xarxa viària i ferroviària. La línia de ferrocarril que en el passat era principal
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en l’actualitat és secundaria i l’autovia tan sols arriba a Riudecols. Aquest fet també va en detriment
de l’atracció de alumnes que puguin provenir de comarques de l’entorn.
2. Els alumnes tenen ganes de marxar del poble i prioritzen l’estudiar fora de la comarca, el que
deixa els centres formatius de la comarca amb una oferta de subsistència. S’assenyala que els
alumnes posen com a primera opció estudiar fora de la comarca, però els pares en veure els costos i
la dificultat de la gestió de la mobilitat, els acaben convencent que estudiïn a un centre de la comarca.
El problema és que quan se n’adonen la inscripció ja està tancada i els grups són tan reduïts que han
d’acabar tancant en alguns casos el cicle. En aquest context els centres posen els esforços en donar
continuïtat a l’oferta impulsada, convencent a Educació per tal que les ràtio mínimes per seguir amb
un cicle siguin més baixes que en d’altres indrets.
3. L’oferta de transport públic tampoc ajuda a consolidar una oferta formativa pròpia, ja que en
prioritzar les connexions amb els grans nodes formatius a la connexió en transport públic
entre els municipis de la comarca, s’acaba afavorint la fuita de talent. S’assenyala que
l’administració, amb l’oferta de transport públic actual, facilita que els alumnes marxin fora. Els pares
s’han de buscar la vida per portar els fills als instituts de Móra d’Ebre o Flix. Els joves no poden
desplaçar-se per si sols per l’edat que tenen i depenen del transport públic o del seu entorn familiar.
Les comunicacions actuals juguen en contra la comarca, per exemple els de Falset tindria més sentit
que vinguessin a Móra d’Ebre que no a Reus, i la situació és contrària. Móra d’Ebre com està en un
punt cèntric aguanta, però els IES de Flix, Gandesa i Falset els és més difícil mantenir els cicles. Que
l’oferta de transport és un factor molt rellevant ho evidencia el fet que una part dels alumnes del cicle
d’automoció de Móra d’Ebre prové de la Terra Alta. Es comenta també que darrerament s’ha anunciat
un increment de l’oferta de connexions des de la Ribera d’Ebre però no han sabut trobar quines línies
s’han incrementat, ni els horaris i això és clau per poder orientar als alumnes sobre les seves opcions
formatives. També es comenta que les beques transport prioritzen a aquells que es desplacen als
nodes formatius (Tarragona, Reus i Tortosa) i aquesta situació encara potencia més aquesta
dinàmica.
4. Preocupa la doble exclusió que representa l’accessibilitat a l’oferta per als joves de famílies
més vulnerables econòmicament. El col·lectius més vulnerables són finalment els que es queden a
estudiar a la comarca o acaben abandonant els estudis perquè no se’ls dona els mitjans per tal que
puguin desplaçar-se fins el centre on volen estudiar. Per contra, els pares que tenen major posició
socioeconòmica troben la manera de que els seus fills estudiïn, coordinant-se amb altres pares o bé
facilitant-los el finançament del transport.
5. La manca d’una oferta diversa o diferenciadora retroalimenta aquesta dinàmica de fuita de
joves. Es comenta que la Formació Professional tendeix a créixer en la seva oferta de cicles i això fa
que cada cop sigui menys atractiva l’oferta que s’ofereix de la comarca, que acaba sent una oferta
d’aquells cicles que tenen major demanda. La conseqüència és que l’oferta no es diferencia.
6. Per combatre la competitivitat entre centres i territoris veïns, els IES es coordinen per a oferir
ofertes complementàries. L’oferta ha de ser coordinada amb tot el territori: Ribera d’Ebre, Terra
Alta i part del Priorat. En els àmbits on hi ha oferta, com l’agrícola, que l’oferta està a Gandesa, no
s’entra en competència. També entre Flix i Móra d’Ebre es coordina i s’especialitza cada IES en
famílies diferents.
7. En l’àmbit de l’oferta de formació ocupacional i continua els àmbits de planificació son gairebé
inexistents. En l’àmbit de la formació ocupacional s’apunta que hi ha una relació entre els serveis
d’ocupació del Consell Comarcal i els IES sobretot en temes de garantia juvenil i també per la detecció
dels joves que poden abandonar els estudis. No hi ha l’espai formalment constituït per a la planificació
però la coneixença i la relació hi és. S’apunta que la coordinació és molt poca i que cada centre o
institució programa la seva oferta en base a una detecció de necessitats individual i que no hi ha cap
espai de valoració conjunta de necessitats, a diferència dels IES que si que es coordinen per decidir
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qui fa què. Passa el mateix amb la formació continua. A partir d’unes necessitats cada institució
intenta oferir una oferta i el resultat és que se solapen formacions amb el mateix contingut.
S’assenyala que caldria avançar en la coordinació i veure què detecta cadascú i treballar
conjuntament l’oferta. Aquest espai de coordinació i planificació es podria extrapolar als territoris
veïns, ja que hi ha especialitzacions similars.
8. Cal impulsar des del territori projectes de desenvolupament econòmic engrescadors i
vincular-hi oferta formativa per tal de retenir i atraure més joves. Es posa com a exemple
engrescador l’impuls dels mòduls vinculats al projecte d’Àrea5G que ha fet que els joves de la comarca
vegin en aquesta oferta formativa un atractiu important. El projecte Àrea5G ha ajudat a atreure
alumnat en la línia de que el territori pot generar oportunitats. Per contra, hi ha cicles que s’han obert
responent a una estratègia d’impulsar alguns sectors econòmics, com el del turisme, com és el cicle
d’animació sociocultural i turística, però si aquesta estratègia no va acompanyada d’una promoció a
tots els nivells, la matricula es veu afectada i s’han d’acabar tancant els cicles. Després hi ha una
dificultat important per tornar a impulsar aquesta oferta. Així que cal un recolzament institucional
per a consolidar aquesta oferta més estratègica i transformadora, no es pot deixar en mans només
dels IES. Obrir un nou cicle no és una tasca fàcil, ja que el Departament d’Educació assigna el
professorat un cop demanat el cicle i és difícil articular una oferta sense conèixer la temàtica, el
professorat, la seva capacitat i actitud.
9. Davant la dificultat d’impulsar cicles nous, des d’Educació de la Generalitat s’impulsa la
possibilitat d’oferir Certificats de Professionalitat (CP)als IES. Fins ara els Certificats de
Professionalitat els impulsava el SOC mitjançant subvencions a centres formatius, en alguns casos
operats per agents econòmics (sindicats i patronals) o bé administracions públiques. A finals del curs
passat (durant el maig) el Departament d’Educació de la Generalitat va plantejar aquesta possibilitat
però va ser de forma urgent, fet que va comportar que no es pogués assumir pels IES de la comarca.
La idea és aprofitar espais, infraestructures i professorat dels IES per oferir aquest tipus de formació
de més curta durada que el Cicles Formatius i adreçada a la població ocupada o desocupada. Des dels
IES estan oberts i es planteja abordar-ho en el propers cursos si surt l’oportunitat. Aquest tipus
d’iniciativa s’integra amb l’oferta d’PFI, oferint una oferta que ofereix un itinerari a qualsevol persona
que vulgui formar-se. De fet en el mateix edifici del centre hi ha l’IES, l’escola d’adults i l’Escola Oficial
d’Idiomes.
10. És difícil desenvolupar la formació professional en la seva modalitat DUAL. Tot i que es planteja
la formació professional DUAL com un mecanisme per retenir als joves que estudien en centres de
fora de la comarca i mantenir la seva vinculació, l’experiència que es té en un recorregut que s’acaba
d’iniciar en aquest àmbit és que el teixit empresarial no és el mateix que a les zones més urbanes i els
costa acceptar les condicions en que s’ofereix en aquesta modalitat de formació. S’assenyala que en
l’àmbit de l’automoció hi ha molts tallers que volen alumnes en pràctiques però que les exigències de
remuneració i altres de la DUAL no els convenç. No hi ha la cultura de les pràctiques remunerades.
No obstant això, des dels IES es considera que aquesta és la via i que s’ha de perseverar. Per anar bé
hi hauria d’haver un interlocutor permanent, però els IES es troben amb la realitat que el professorat
canvia contínuament perquè la majoria prové de comarques veïnes i a la que poden demanen un altre
destí més proper.
Propostes d’actuacions/projectes
1. Cercar solucionsde transport per afavorir la mobilitat i l’accessibilitat als centres de formació.
Necessitat de disposar de mitjans de transport per accedir als IES dels que resideixen a la comarca però
també per accedir a l’oferta de Gandesa i Falset i viceversa. En la línia de la solució que ha trobat l’Escola
Agrària que mitjançant una flota de vehicles passa a buscar als alumnes. Es considera que si s’assentessin
totes les parts afectades (IES, administracions i empreses que donen solucions a necessitats de mobilitat)
es podrien trobar solucions imaginatives i diferents a les tradicionals.
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2. Impulsar la creació d’un espai de trobada comarcal per definir una cartera de serveis en l’àmbit de les
polítiques actives d’ocupació (els serveis i programes a oferir entre tots els serveis locals d’ocupació,
sindicats i altres operadors privats). Quin tipus de serveis es volen a donar a la comarca. La situació actual
es que cada institució va demanant subvencions i va tirant per la seva banda. Caldria poder analitzar les
necessitats i plantejar projectes i serveis per tal de demanar de forma coordinada les sol·licituds de
subvencions entre els serveis ocupacionals de la comarca. És important que aquesta cartera de serveis es
doni a conèixer entre les empreses.
3. Impulsar la creació d’una taula per la formació professionalitzadora. Amb l’objectiu de configurar una
oferta atractiva i adaptada a les necessitats del territori i del teixit productiu, que analitzi les necessitats
actuals i futures. S’assenyala que si les institucions que generen l’oferta estan en la gestió del dia a dia i
no aborden la detecció d’aquestes necessitats, difícilment es prendran decisions estratègiques de futur.
La Taula ha de ser un espai de coneixença i de compartir informació i coneixements que aporti una
diagnosi de quins són els temes crítics i les oportunitats, de coordinació i planificació de l’oferta de
formació professional, ocupacional i contínua. Es tractaria de partir de les reunions de directors d’IES
que ja funcionen en l’actualitat (Ribera d'Ebre, Priorat i Terra Alta) i ampliar-ho a la resta d’agents, serveis
locals d’ocupació i sindicats principalment.
En aquest mateix sentit s’apunta la necessitat d’homologar espais per oferir formació ocupacional
(Certificats de Professionalitat). De fet Ascó està valorant l’opció d’homologar espais per oferir oferta en
Energies Renovables i Logística. Aquest procés s’hauria de coordinar amb el conjunt d'agents, en concret
amb els ajuntaments d’Ascó, Flix, el Consell Comarcal, els IES, IDFO i BRM.
Projectes prioritzats
S’han seleccionat totes tres propostes, que es desenvolupen en les següents fitxes. L’ordre no és indicatiu
de la importància, ja que no es va realitzar una priorització.

Taller 5. Envelliment, atenció a la dependència i a les persones
Debat al voltant dels principals reptes del sector
A continuació es fa una relació dels reptes que té el sector recollits en el debat:
1. Les perspectives de demanda de serveis d’atenció a la dependència són a curt i mig termini
importants ates l’envelliment de la població. El nombre de persones de 65 o més anys
s’incrementarà els propers anys, fruit de l’entrada de les cohorts més plenes en les edats més
avançades.
2. L’atenció a la dependència és un servei poc reconegut. És una tasca en la que tradicionalment se
n’han cuidat les famílies i a diferencia d’altres serveis com la salut o l’educació que els proveeix l’estat,
aquest no o no el proveeix en la seva totalitat. La ciutadania no està acostumada a utilitzar aquests
serveis i representa un canvi cultural important. D’altra banda, aquesta manca de reconeixement es
trasllada a uns convenis on les retribucions són baixes.
3. El baix reconeixement social d’aquesta activitat té impacte en la rendibilitat del sector i en
l’atracció de personal, especialment dels joves, sent majoritàriament dones en edat madura i
població estrangera els que ocupen les ofertes de treball. S’assenyala que és un negoci que a
primeres no és rentable. També que mols joves que estudien els cicles formatius d’aquest àmbit
sovint ho fan com a pont per a estudis superiors, que gairebé cap vol exercir la professió. Que als joves
no els atrau gens la cura a les persones grans.
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4. Hi ha moltes dones que exerceixen l’ajut a domicili en el mercat negre que es podria fer aflorar
mitjançant la capacitació i el reconeixement professional. Les administracions haurien de
facilitar la professionalització del sector i l’aflorament d’un mercat que en l’actualitat el proporcionen
moltes dones sense que se’ls reconegui.
5. Els perfils dels treballadors que treballen en el sector tampoc s’adequa a la realitat de les
persones grans. Ni en l’idioma, ni en l’alimentació. Son persones d’altres països les que estan cobrint
la prestació de serveis i les persones grans es queixen que no parlen el seu idioma, ni tenen els
mateixos gustos culinaris, dificultant una alimentació ajustada als seus gustos.
6. És un sector que genera molta ocupació però que costa cobrir les vacants i gestionar els equips
per la naturalesa de les persones treballadores i la seva realitat personal com pel servei que
requereix d’una gestió important. Hi ha un nínxol important d’ocupació, però sovint les persones
que es presenten a les vacants són dones de mitjana edat tirant a grans que accepten la feina com a
complement a l’economia familiar, perquè tenen cura d’altres familiars. Això comporta que moltes
vegades no vulguin treballar tota la jornada i això limita l’oferta de mà d’obra i fa més complexa la
gestió dels equips i dels serveis. En el cas dels serveis proveïts per l’administració pública s’afegeix la
complexitat que es deriva de la creació i gestió de borses de treball. El procés administratiu és llarg i
el procediment per poder-hi accedir també és feixuc. En conseqüència, s’ha d’acompanyar als
candidats/tes en el procés i agreuja la situació.
7. Moltes dones veuen limitades les seves oportunitats laboralsen els SAD perquè és una activitat
que requereix desplaçar-se als domicilis. Hi ha dones que no poden treballar perquè la professió
requereix que hi hagi una bona xarxa de transport públic o disposar de vehicle i carnet de conduir.
S’assenyala que en la formació d’aquestes professionals s’inclogui el treure’s el carnet de conduir. En
ser més dones s’accentua més, però és un problema generalitzat a la comarca. Això o bé cercar
solucions als seus requeriments de mobilitat: vehicles compartits o millores en el transport públic.
8. Entre viure a casa i l’atenció residencial, que és un servei molt especialitzat, hi ha un camp a
recórrer important de prestació de serveis. S’assenyala que es podrien oferir serveis a domicili
que ara no es proveeixen. L’enfoc és que les persones mantinguin el seu entorn, i en aquest entorn
se’ls ha d’atendre i prestar serveis. En l’atenció a domicili s’atén les necessitats bàsiques (vida diària)
però hi ha poc espai per a serveis tècnics: psicòlegs, fisioterapeutes, educadors i treballadors socials.
Cal incloure la part de suport emocional a afegir a les tasques de suport a la vida diària. La cartera de
serveis actual no està cobrint totes les necessitats.
9. S’ha de replantejar el model actual perquè no està centrat en les necessitats de les persones.
Han d’estar al domicili amb una adequació dels espais i del domicili. Si el sistema no proporciona els
recursos no es pot avançar en aquest model. També cal avançar en un model d’atenció 24h i 365 dies
l’any. Donar més flexibilitat en el procediment administratiu perquè ho fa poc àgil, ja que s’han
d’atendre les necessitats ràpidament, i s’han d’atendre urgències.
Propostes d’actuacions/projectes
1. Contrast propostes al Consell Consultiu de Persones Grans. És necessari elevar les propostes que
s’aporten en aquesta reunió de treball als consells i fer-los partícips d’aquestes decisions. Si s’impulsen
pisos o habitatges amb serveis compartits, que sigui el Consell Consultiu qui doni el vistiplau perquè ho
veuen viable.
2. Potenciar la teleassistència. Com a mesura per estar acompanyats les 24h. amb sistemes d’alertes i
alarmes que si la persona no dóna senyals de vida informi. A la demarcació de Barcelona és un servei
desplegat per la Diputació, a Tarragona no és així i això limita molt el seu desplegament. Cal també
destinar recursos de l'administració pública per fer-ho extensiu, subvencionat com es fa a altres
territoris. L'actualització de la cartera de serveis hauria d’incloure-la.
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3. Valoració dels dispositius actuals d’atenció a persones amb discapacitat i detecció de
necessitats.Pendent disposar o millorar l’atenció a aquest col·lectiu. Caldria valorar si calen més places
de residencial i de laboral.
4. Ampliar els horaris en la prestació de serveis.Potenciar serveis 24h x 365 dies.
5. Serveis d'acompanyament.Necessitat d'atendre persones grans per acompanyaments i dificultat de
cobrir amb el personal i els horaris disponibles.
6. Potenciar el servei d'adaptació i ajuts tècnics (servei d’assessorament a les llars).Existeix però cal
reforçar-ho, que les mateixes terapeutes ocupacionals al identificar el problema, puguin gestionar-ho
directament. Fins ara només s’informa de com adaptar les vivendes, caldria incorporar la gestió dels ajuts
necessaris.
7. Borsa de professionals del sector compartida a la comarca. Borsa conjunta de treballadors, entre les
residències, els SAD i l’hospital, per assegurar més feina i millorar les condicions laborals del sector. Entre
comarques a les Terres de l'Ebre. O dins la mateixa comarca entre salut, les residencies i SAD. Això
facilitaria a les persones que cerquen feina les gestions, així com a les entitats que participen de la borsa.
Á nivell jurídic és difícil unificar criteris entre les administracions, lo viable seria que les persones que
busquen feina en aquest sector ho trobi tot recollit en un mateix espai (compartir informació). Que les
empreses del sector també coneguin si el treballador és un bon professional o no.
8. Carnet de conduir per a les professionals.Destinar recursos per fomentar que es puguin treure el carnet
de conduir en conveni amb entitats com la Creu Roja, l'Administració Públiques i les autoescoles. En
aquest àmbit, cal treballar també l'autoestima perquè tinguin confiança per a fer-ho.
9. Fomentar les vocacions en el sector per als joves (fer-lo més atractiu). Equiparar les condicions laborals
i la valoració de l’activitat al sector salut. Per exemple, que una infermera d’una residencia cobri el mateix
que una infermera en un hospital. Millorar les condicions del conveni.
10. Unificar criteris per a la prestació de serveis. Hi ha autonomia local per implementar els serveis,
caldria establir criteris comuns per tal que els serveis es despleguin d’igual forma al territori. No
discriminar, que tothom tingui els mateixos drets.
11. Impulsar grups focals per recollir necessitats i que participin en el codisseny dels serveis. La idea és
fomentar l’autonomia personal, també en l’àmbit de la presa de decisions i apoderar la gent gran. A través
dels grups focals recollir quines són les seves necessitats, la valoració dels serveis que perceben, que cal
millorar i com voldrien ser atesos.
12. Pisos amb serveis i adequació dels habitatges. És un servei que a d’altres indrets està funcionament
molt bé i que no hi ha aquest servei per a la gent gran a la comarca. S’ha plantejat un servei d’aquest tipus
a Móra d’Ebre però encara està molt poc madur.
13. Pisos o habitatges amb serveis compartits / tutelats.Solució habitacional que no es dóna a la comarca
i seria interessant tenir i poder oferir, tot i que en el passat hi va haver alguna experiència i no va
funcionar per la cultura predominant en la gent gran fa uns anys. S'abordaria el problema de la soledat
no volguda. És una solució habitacional intermèdia entre l’àmbit residencial i el domicili, amb més serveis.
Dificultat de convèncer a la gent gran (fins ara) per aquest tipus de regim residencial. Possiblement hi
haurà major acollida en les noves generacions de gent gran.
14. Nou model de Centre de Dia o Llar de Jubilat rural. En tots els pobles hi ha un espai tipus casal o centre
de dia per a la gent gran. Entre diversos pobles es podria compartir els professionals com el metge de
família, la treballadora social o la infermera per compartir i mancomunar les despeses i disposar d'aquest
servei (lloc d'estada, àpat diari, higiene, etc.) en tots els pobles.
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Projectes prioritzats
Es genera un debat al voltant dels criteris de priorització. Es comenta que el sector d’atenció a les
persones té un finançament públic insuficient per fer front a les necessitats de les persones i que aquesta
situació no està en mans dels assistents a la reunió. En conseqüència, al final s’acaba prioritzant és el que
és més factible implementar amb els recursos disponibles.
Si s’haguessin de prioritzar sense tenir en compte les limitacions pressupostaries les propostes a
impulsar serien unes altres, com per exemple reforçar les ajudes a domicili o bé la teleassistència, ja que
si el que es vol és mantenir l’autonomia de la gent gran és on hi ha una necessitat més evident en la
prestació de serveis.
Finalment en base al criteri de viabilitat s’han prioritzat tres accions:
7. Borsa de professionals del sector compartida a la comarca. Borsa conjunta de treballadors, entre les
residències, els SAD i l’hospital, per assegurar més feina i millorar les condicions laborals del sector. Entre
comarques a les Terres de l'Ebre. O dins la mateixa comarca entre salut, les residencies i SAD. Això
facilitaria a les persones que cerquen feina les gestions, així com a les entitats que participen de la borsa.
Á nivell jurídic és difícil unificar criteris entre les administracions, lo viable seria que les persones que
busquen feina en aquest sector ho trobi tot recollit en un mateix espai (compartir informació). Que les
empreses del sector també coneguin si el treballador és un bon professional o no.
1. Contrast propostes al Consell Consultiu de Persones Grans. És necessari elevar les propostes que
s’aporten en aquesta reunió de treball als consells i fer-los partícips d’aquestes decisions. Si s’impulsen
pisos o habitatges amb serveis compartits, que sigui el Consell Consultiu qui doni el vistiplau perquè ho
veuen viable.
11. Impulsar grups focals per recollir necessitats i que participin en el codisseny dels serveis. La idea és
fomentar l’autonomia personal, també en l’àmbit de la presa de decisions i apoderar la gent gran. A través
dels grups focals recollir quines són les seves necessitats, la valoració dels serveis que perceben, que cal
millorar i com voldrien ser atesos.

Taller 6.Dinamització cultural i artística
Debat al voltant dels principals reptes del sector
A continuació es fa una relació dels reptes que té el sector recollits en el debat:
1. Millorar la comunicació i el coneixement de tot el que es fa a la comarca en l’àmbit cultural.
S’assenyala que tot i que la majoria d’agents es coneixen, hi ha marge de millora tant pel que fa a la
programació i com pel que fa a afavorir dinàmiques positives entre els agents. A més, aquesta
comunicació ajudaria no només a planificar sinó a donar més visibilitat a tot el que es fa.
2. Dinamització dels equipaments culturals existents a la comarca a través de les associacions
culturals. S’apunta que molts equipaments estan infrautilitzats perquè no hi ha recursos suficients
per part de l’administració pública per dinamitzar-los. En aquest sentit, les entitats podrien ajudar a
dinamitzar aquests equipaments mitjançant algun suport econòmic o de personal. En relació a aquest
darrer punt una opció seria aprofitar programes com els plans d’ocupació o de garantia juvenil del
SOC. O pràctiques laborals dels IES. També es parla de dinamitzar el patrimoni cultural existent, ja
que és un motor turístic. Amb tot, es posa també de relleu que és important que hi hagi una
professionalització i això requereix recursos que es destinin a la cultura. Hi ha uns 48 equipaments
culturals a la comarca.
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3. Mapa actualitzat dels recursos culturals, que sigui fàcilment actualitzable. Que els visitants
puguin gaudir de tota l’oferta. S’han dut iniciatives però no estan al dia.
4. Contribuir a que els visitants consumeixin més cultura mitjançant un passaport. Sobretot als
mesos d’estiu, que gratifiqui amb recompenses (entrades gratuïta a alguna activitat cultural),
combinació d’ofertes amb el sector de la gastronomia i experiències vinculades a la comarca.
5. Hi ha diverses activitats culturals potents a la comarca, fer un material de difusió conjunt de
tots aquests esdeveniments. Que puguin anar seguint el circuit d’aquests esdeveniments, tant de la
població resident com els visitants.
6. Impulsar alguna acció per tal de sensibilitzar el món empresarial sobre la cultura. Posar en
contacte l’àmbit cultural amb l’empresarial per tal de reforçar el finançament del sector. En aquest
sentit s’ha treballat en impulsar una acció que es planteja com la “Nit de la cultura”.
7. Cal més participació i implicació dels joves en la cultura. Manca d’activitats cultural adreçada a
la franja de 12-30 anys. Calen estratègies per dinamitzar propostes per aquest col·lectiu. Es posa
d’exemple la Terra Alta, amb una targeta tipus carnet jove per augmentar la participació dels joves
en actes culturals, amb descomptes.
8. Hi ha manca de voluntat d’invertir en cultura per part de les administracions, no es percep
com un dret, sinó que es veu com entreteniment. No s’ha de veure la cultura només des de la
perspectiva econòmica o d’ocupació, sinó com un dret. La cultura té un poder de transformació social
i econòmica. Cal no simplificar-la a un concepte d’entreteniment. Les entitats tenen dèficits
importants en el finançament i això comporta precarietat en la professionalització del sector. Hi ha
moltes iniciatives que no acaben de tirar endavant per manca de recursos.
9. No es promociona l’oferta cultural de la comarca conjuntament, cal més coordinació. Es posa
d’exemple la dinamització del patrimoni cultural vinculat als castells però que pel fet que cada
ajuntament va a la seva, no s’acaben de generar rutes o productes culturals més potents.També es
posa l’exemple d’activitats culturals que atrauen molt públic però que no potencien la resta d’oferta
cultural de la comarca. Si la promoció no fos tan atomitzada, els resultats serien majors. En la línia
d’aglutinar tota l’oferta i guanyar visibilitat.
10. Hi ha un potencial important en l’àmbit de la música i de l’art (artesania-ceràmica) que
actualment no te projecció en l’oferta cultural comarcal. En la mateixa línia es proposa impulsar
entrar a formar part de les ciutats creatives de la UNESCO.
11. Cal fer una diagnosi/inventari/auditoria de tot el que es fa a la comarca i veure quines són
viables i estratègiques. Es fan moltes activitats i s’hauria d’avaluar què podem fer i tirar endavant.
12. Tot el que s’ha dit es pot incloure en quatre àmbits d’actuació que els resumeixen, que són:
a. Participació i comunicació. Inclou com incorporar als joves però també la coordinació amb
altres àmbits com ensenyament.
b. Dinamització de l’activitat cultural. Que inclou les actuacions d’inventari, què tenim o podem
crear? d’activitats, de patrimoni, de rutes. Quines activitats podrien fer de catalitzador?
c. Combinació entre mirada local i projecció global. En la línia de Litterarum.
d. Sistemes de governança.Coordinació entre administracions. En la línia d’impulsar una Taula
de la cultura, on també hi hagi institucions culturals. També a nivell pressupostari.
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Propostes d’actuacions/projectes
1. Creació de propostes turístiques i culturals permanents (estructuració de nous productes). En la línia
de generar nova activitat econòmica i ocupació. Es pot desestacionalitzar l’oferta a partir del patrimoni
immaterial (les fogueres, Sant Antoni, el món de les festes). Les festes del riu i la gastronomia que s’hi
vincula. La jota, els balls...
2. Iniciatives de passaport, carnet, targeta que potenciïn oferta cultural i turística i les sinergies amb
d’altres activitats (comerç, gastronomia). Oferir una recompensa per els que consumeixen més cultura o
descomptes als col·lectius que tenen menys poder adquisitiu.
3. Impuls d'una acció/projecte que potenciï la imatge de comarca. Que transcendeixi allò local, com el
programa de ciutats creatives de la UNESCO. O a partir de la música o l’artesania.
4. Foment de la innovació en l'àmbit cultural. Inclou la digitalització per a ajudar a que l’oferta cultural es
conegui.
5. Impuls oferta i projectes culturals per implicar als joves i altres col·lectius com jubilats, etc. Fomentar
l’esperit comunitari.
6. Creació d'una xarxa que faci visible el patrimoni cultural i històric. Museus, centres d’interpretació que
aglutini el que pot ensenyar cada poble. Projectes museístics dels diferents municipis. Un edifici, uns
escultors, uns forns, etc. La guerra civil. El patrimoni natural, que també és cultural. La dinamització
d’aquesta xarxa crea activitat econòmica i ocupació. Es posa d’exemple el Grup de Natura Freixe.
7. Inventari i valoració dels recursos culturals i turístics. No es parteix de zero, la Diputació ja ho té fet a
partir de l’aportació dels ajuntaments.
8. Valoració d'experiències i bones pràctiques sobre dinamització cultural.Amb la finalitat que ajudi a
coordinar-nos millor.
9. Difusió i comunicació dels esdeveniments culturals (que aglutini l'oferta i es comuniqui conjuntament).
10. Noves formes de finançament pel sector cultural: Plataforma de mecenatge, establiment % pressupost
en cultura. S’ha de treballar des dels dos àmbits, el mecenatge privat i aconseguir que des de les
administracions públiques s’atorgui major pes en els pressupostos a la cultura.
11. Creació d'una taula de la cultura comarcal. Impulsar un espai de coordinació i planificació estratègica
en relació a la cultura.
12. Dinamització dels equipaments culturals. Utilització dels equipaments per part d'associacions.
Projectes prioritzats
Les accions que obtenen més votacions són:
1. Creació de propostes turístiques i culturals permanents (estructuració de nous productes). En la línia
de generar nova activitat econòmica i ocupació. Es pot desestacionalitzar l’oferta a partir del patrimoni
immaterial (les fogueres, Sant Antoni, el món de les festes). Les festes del riu i la gastronomia que s’hi
vincula. La jota, els balls...
5. Impuls oferta i projectes culturals per implicar als joves i altres col·lectius com jubilats, etc. Fomentar
l’esperit comunitari.
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7. Inventari i valoració dels recursos culturals i turístics. No es parteix de zero, la Diputació ja ho té fet a
partir de l’aportació dels ajuntaments.
11. Creació d'una taula de la cultura comarcal. Impulsar un espai de coordinació i planificació estratègica
en relació a la cultura.
A continuació és detalla l’acció més votada, que inclou l’inventari i valoració dels recursos culturals i
turístics i la creació de la taula de la cultura comarcal. Si més no, es plantegen de cara a establir la
proposta de la primavera cultural a la Ribera d’Ebre, amb l’objectiu d’estendre-les a la resta de l’any.
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PROJECTES PRIORITZATS PEL PERÍODE 2021-2023
En el Pla d’acció s’incorporen aquelles actuacions prioritzades per part dels agents econòmics en base a
les seves propostes canalitzades en els tallers d’ideació i també les actuacions que l’equip tècnic del
Consell Comarcal en base a les taules de treball ja establertes ha considerat més oportú prioritzar. Aquest
procés de priorització d’actuacions s’ha fet en el marc de dues reunions de tot l’equip tècnic i de gerència
del Consell Comarcal. En aquest cas es tracta d’actuacions que majoritàriament es poden impulsar des
del programa Ribera d’Ebre VIVA finançat pel SOC en el marc del 7comarques, que donen suport a
actuacions pel desenvolupament econòmic i millora de l’ocupació i que actualment cobreix diferents
àmbits com la producció agroalimentària, turisme, comerç, indústria. També s’inclouen actuacions en
àmbits on el Consell Comarcal desenvolupa diverses actuacions com és en Medi ambient, Joventut,
Habitatge o tot el referent al desplegament a l’Àrea5G.
La fitxa de cada projecte difereix lleugerament en funció del marc de finançament. Així, el projectes
emmarcats en la convocatòria 2021 del Ribera d’Ebre VIVA (programa 7Comarques) es presenten en el
model de fitxa establert en la memòria d’aquest programa.
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Projecte 1. Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’acció del
producte local a la Ribera d’Ebre 2022
Breu descripció de l’acció:
Execució dels projectes inclosos a la tercera anualitat Pla d’acció del producte local de la Ribera d’Ebre,
consensuats i prioritzats per l’empresariat de la comarca del sector agroalimentari i vinculats a aquest. Els
projectes tenen per objectiu millorar la interrelació del sector agroalimentari i el turístic, la restauració i la
comunitat educativa.
Programes als que dona resposta:
Programa 1.2 Impuls de la transformació i comercialització del producte agroalimentari
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Entitat que executa d’acció:
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Responsable tècnic de l’acció:
Tècnica de suport al sector agroalimentari

Objectius específics de l’acció:
Millorar el treball en xarxa dels agents que intervenen en la cadena alimentària per intentar incidir en el
posicionament global de la comarca com a territori dinàmic en relació a les produccions agroalimentàries.
Enfortir els vincles i generar complicitats entre els agents i crear espais de reflexió que fomenten la creativitat i
l’apoderament del grup.
Generar interès als establiments de restauració de la Ribera d’Ebre per establir estratègies de negoci vinculades
a les produccions locals i incentivar els vincles entre ambdós sectors.
Reforçar la integració de l’estratègia de valorització de les produccions locals i venda de proximitat amb
l’estratègia turística a través de conèixer experiències d’altres territoris.
Donar a conèixer a la comunitat educativa i en especial als infants, com a futurs consumidors, la importància
d’un consum responsable i de proximitat i atansar-los a la realitat productiva de la comarca, les persones que hi
ha al darrere i a prestigiar i donar a conèixer els seus ofici.
Tipologia dels beneficiaris:
Empresaris/àries del sector agroalimentari
Empresaris/àries del sector de la restauració
Altres agents del sector agroalimentari i de la restauració
La comunitat educativa de la Ribera d’Ebre
El conjunt de la població de la Ribera d’Ebre
Pressupost:
24.410,00 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques
Dates d’inici i finalització aproximades previstes:
Gener2022 – Octubre de 2022
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Projecte 2. Assistència tècnica per la identificació de projectes de
cooperació en l’àmbit de la transformació agroalimentària
Breu descripció de l’acció:
Estudi i identificació de projectes de cooperació empresarial en l’àmbit de la transformació agroalimentària
mitjançant la participació de persones vinculades en el sector agroalimentari, per estudiar el potencial de la
transformació dels productes agraris de la Ribera d’Ebre i explorar formes de col·laboració empresarial en
aquest sentit.
Programes als que dona resposta:
Programa 1.1 Modernització del sector agroalimentari
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Entitat que executa d’acció:

Responsable tècnic de l’acció:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Tècnica de suport al sector agroalimentari

Objectius específics de l’acció:
Crear espais de reflexió per tal d’identificar projectes de cooperació empresarial en l’àmbit de la indústria
agroalimentària per explorar oportunitats de desenvolupament de les empreses de la comarca.
Analitzar el potencial de transformació dels productes agraris produïts a la Ribera d’Ebre.
Estudiar les formes de col·laboració empresarial per al desenvolupament de nous projectes de transformació
agroalimentària, impulsar aquells que s’estan gestant i/o fer viables projectes que ja estan en curs.
Identificar projectes de cooperació empresarial en l’àmbit de la transformació dels productes agraris.
Tipologia dels beneficiaris:
Empresaris/àries del sector agroalimentari
Emprenedors/es del sector agroalimentari
Altres agents del sector agroalimentari
El conjunt de la població de la Ribera d’Ebre
Pressupost:
14.520,00 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques
Dates d’inici i finalització aproximades previstes:
Gener2022 – Octubre de 2022
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Projecte 3.
agrari

Impulsar el relleu generacional a les cooperatives i al món
Hi ha una preocupació important vers el relleu generacional a les cooperatives.
L’estructura de socis està molt envellida i la manca d’unes perspectives a futur posa en
risc la seva viabilitat (manca d’inversions a futur i disminució del nombre de socis que
les porti a la seva desaparició o tancament).

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

Les cooperatives tenen una funció social molt important en els municipis més
despoblats, on sovint és l’única entitat financera, botiga, assessoria, etc. En conseqüència
generen activitat i ocupació i presten serveis bàsics. La decadència de les cooperatives
portaria a molts municipis a quedar-se sense l’única font de creació de riquesa, ocupació
i de prestació de serveis.
L’activitat agrària i ramadera és clau per al manteniment dels espais naturals i els
ecosistemes. El mosaic agroforestal és clau per evitar que els efectes dels incendis siguin
majors i també per mantenir la biodiversitat.
Hi ha una concentració important de la propietat, fet que dificulta l’accés a la terra per
part de joves o persones que no tenen un vincle familiar directe amb l’activitat. També
manca de coneixements i experiència que pot dificultar el desenvolupament de l’activitat
primària.
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria

Programes als que
dona resposta

Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Programa 1.1 Modernització del sector agroalimentari
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari
Atraure joves i gent nova emprenedora al món agrari. Explorar nous models d’accés a la
pagesia.
Contribuir a la continuïtat del sector primari juntament amb la innovació amb
laincorporació de joves emprenedors amb projectes basats en l'agroecologia,
laproducció ecològica, la transformació amb valor afegit, etc.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Impulsar projectes que tenen en compte la minimització delsimpactes ambientals
negatius i aposten per un model agrari més sostenible.
Creació d’empreses agràries i generar oportunitats laborals a la comarca.
Combatre el despoblament dels municipis més agraris. Atraure població al món rural.
Impulsar el model cooperatiu i social entre la nova pagesia i els joves. Foment de
l'economia social i solidària vinculada al sector agrari.
Que es reconegui la funció social de les cooperatives i la funció mediambiental del sector
primari. Posar en valor la funció de l’agricultura, la ramaderia i el cooperativisme agrari
per al manteniment de la biodiversitat i per contrarestar els efectes del canvi climàtic.
A joves i persones interessades a incorporar-se al sector primari.

A qui va adreçat?

A la població en general i especialment als càrrecs electes.
Les cooperatives agràries.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Reunions i establiment d’un conveni de col·laboració amb els socis del projecte PECT
‘Pobles vius i actius. Territori equilibrat i innovador’ que coordina la Diputació de
Tarragona. També amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i l’Escola
Agrària de Gandesa pel desenvolupament dels espais test agraris, el CIS, la Unió de
pagesos i altres actors clau.
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Campanya de sensibilització per atraure als joves al món agrari (recursos audiovisuals
amb difusió a través de xarxes socials, visites a les escoles de capacitació agrària). En la
campanya s’hauria de fer una petita investigació de mercat per veure quins són
elements cal fer èmfasi per atraure als joves.
Donar a conèixer el món cooperatiu i la funció social que tenen les cooperatives en els
municipis amb poca població: xerrades a les escoles de capacitació agrària, jornades
adreçades a la població en general i als electes. Jornades a productors independents.
També la funció mediambiental del sector primari.
Campanya per positivar la imatge de les cooperatives.
Inventari sobre les terres disponibles de cada municipi de la comarca per tal d’impulsar
un bancs de terres.
Impulsar projectes d’espai test agraris per a perfils sense un vincle familiar directe i amb
unes necessitats molt específiques en el procés d'instal·lació.
Donar a conèixer i vehicular les ajudes per a la incorporació de joves al món agrari.
Convenis de col·laboració de la Unió de pagesos amb el Consell Comarcal per tal que els
joves que volen iniciar-se al món agrari se’ls assessora, se’ls acompanya i assessora a
peu de camp, se’ls explica el model cooperatiu.

Plantejament
innovador

L’abordatge integral que es fa de la problemàtica, que va més enllà de donar suport a les
iniciatives impulsades per persones que volen iniciar un projecte. De manera que
s’aborda la necessitat també de treballar l’associacionisme i la col·laboració.I la
sensibilització tant a la població en general com als electes sobre la funció social i
mediambiental que té l’activitat primària i les cooperatives agràries.
La vehiculació de l’espai test des de les cooperatives, proporcionant infraestructura i
assessorament.
És important trobar la manera de connectar amb els joves per tal de fer-los atractiva
l’activitat primària (cal analitzar bé què els pot fer atraure).

Factors clau d’èxit

Governança

Ho podem
assumir?
(Finançament)

També es clau que s’aconsegueixi positivar la imatge de les cooperatives, de la funció
que fan i de la necessitat que els que no estan associats ho facin, encara que sigui per
canviar el seu funcionament a futur.
És clau el lideratge del Consell Comarcal juntament amb el CIS. No obstant, cal la
complicitat d’entitats com Unió de pagesos, Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya, ARCA i la Diputació de Tarragona.
Moltes de les actuacions es podrien assumir des dels programes Ribera d’Ebre VIVA del
Consell Comarcal i el projecte LEADER del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS).
Pel funcionament dels espais-test es comptaria amb subvencions i ajuts públics de la
Generalitat. Així mateix, per donar suport als espais-test, també es comptaria amb
aportacions econòmiques puntuals de ciutadans, entitats, fundacions, institucions, etc. i
aportacions en espècie com terres en desús, material agrícola o hores.
Disposar de l’inventari i posada en marxa del Banc de terres.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Establiment de convenis amb la Diputació de Tarragona i amb entitats com ARCA per
impulsar els espais test, amb la Unió de pagesos pels assessoraments o amb el CIS per a
la canalització dels ajuts.
Execució de les accions de sensibilització a les escoles, població i electes sobre la funció
social, mediambiental del sector agrari i del món cooperatiu.
Estructuració d’un model d’atenció als joves i persones que es volen incorporar al sector
agrari.
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Projecte 4. Fomentar la diversificació a les cooperatives (comunitats
energètiques, economia circular,..)
Amb el nou canvi legislatiu s’ha produït una irrupció important de projectes energètics
renovables. Aquests sovint es plantegen en sòl agrari i cal que es prioritzi la instal·lació
d’energia fotovoltaica i eòlica a superfícies amb menor impacte paisatgístic i
mediambiental o que s’instal·lin en terrenys on s’ha invertit grans recursos per a la seva
transformació en regadius i que, en conseqüència, tenen una productivitat agrària
elevada. És a dir, cal evitar que aquests projectes vagin en detriment de l’activitat
agrària.

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

Les cooperatives en els darrers anys han impulsat iniciatives per tal d’estalviar costos,
entre els quals hi ha l’aprofitament de subproductes per a projectes de calderes
alimentades per biomassa. Aquestes sovint proveeixen a la cooperativa i als socis.
Tanmateix, es veu com una oportunitat per atraure més socis l’impuls de projectes en
l’àmbit de les energies renovables.
Més enllà dels beneficis per l’àmbit cooperatiu el projecte pot proveir d’energia
renovable de km0 als municipis rurals. És a dir, promoure un model de producció i
consum energètic més sostenible i de base local.
També en els darrers anys s’han impulsat projectes d’economia circular per tal d’obtenir
subproductes d’alimentació animal, compostatge i adobs. No obstant, s’assenyala que el
potencial de l’economia circular és molt alt, ja que per posar un exemple, per cada kg
d’olives s’obté tan sols un 20% d’oli i la resta son subproductes. Hi ha diversos projectes
d’R+D+i que estan valorant tot el potencial d’aquests subproductes amb els quals les
cooperatives podrien obtenir major rendibilitat del seu treball.
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari

Programes als que
dona resposta

Programa 4.2 Suport a projectes locals de transició cap a la sobirania energètica
Programa 1.2 Impuls de la transformació i comercialització del producte agroalimentari
Impulsar iniciatives que complementin l’activitat principal que és la transformació i
comercialització d’oli, vi o fruita dolça, per tal d’obtenir majors rendes i millorar la
rendibilitat i viabilitat de les cooperatives.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Millorar la sostenibilitat dels processos agraris amb la incorporació de criteris
d’economia circular.
Afavorir una planificació territorial de les implantacions d’energies renovables més
coordinada i global que respecti la normativa vigent de protecció del medi i que no alteri
una activitat agrària.
Que els nuclis urbans de municipis on hi a cooperatives disposin de fonts energètiques
renovables de proximitat.

A qui va adreçat?

A les cooperatives i als residents en zones rurals on hi ha una cooperativa agrària a
menys de 500mts.
Presentació del projecte a les cooperatives, els objectius i resultats que s’esperen i de les
actuacions que es preveuen, per tal de codissenyar-les conjuntament en base al
plantejament inicial.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Impuls de comunitats energètiques locals
Preparació i realització d’una jornada adreçada als socis de les cooperatives agràries
sobre les comunitats energètiques locals: quins condicionants posa la llei pel seu
desplegament, com es poden finançar, exemples i bones pràctiques, qui pot aportar
solucions, etc.
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Realització d’un estudi de viabilitat per impulsar comunitats energètiques locals a les
cooperatives de la comarca. Valoració del potencial i de la inversió necessària.
Realització d’una jornada de networking entre proveïdors energètics i les cooperatives
interessades a impulsar una comunitat energètica.
Plantejament d’un projecte pilot en una de les cooperatives de la comarca.
Elaboració de nous productes a partir dels residus o subproductes que genera el procés
de producció
Entrevistes amb els responsables del projecte Agrimax per tal de presentar-los la
iniciativa i veure possibilitats de col·laboració per a implantar algun projecte pilot en
l’aprofitament d’algun subproducte.
Organització d’un cicle de jornades adreçades a les cooperatives amb casos i bones
pràctiques en la valoració de subproductes agraris i en l’àmbit de l’economia circular.

Plantejament
innovador

La idea és la de crear un context que afavoreixi l’impuls de projectes en l’àmbit de
l’economia circular i la transició energètica mitjançant la sensibilització als socis de les
cooperatives, la presentació de casos d’èxit, la valoració de les oportunitats en base a la
realitat de les cooperatives i la posada en contacte amb els proveïdors de solucions i
l’acompanyament en el disseny de projectes pilot.

Factors clau d’èxit

La implicació dels socis de les cooperatives és clau. Cal assegurar la

Governança

Per a l’impuls de les comunitats energètiques locals en un primer moment s’ha de
comptar amb el lideratge del Consell Comarcal, que d’alguna manera ha d’aconseguir
que algunes cooperatives s’interessin per un projecte i ajudin a cercar la complicitat dels
ajuntaments implicats.
Per a l’impuls de la valorització de subproductes agraris és el Consell Comarcal qui ha de
liderar el projecte, centrant-se en les tasques de transferència d’experiències a les
cooperatives.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

El projecte vinculat al foment de comunitats energètiques locals es pot finançar a través
de fonts específiques en aquest àmbit de l’Estat i la Generalitat. Es pot demanar també el
suport de la Diputació de Tarragona. També pot rebre el suport dels fons LEADER.
Les actuacions de valoració de subproductes es poden emmarcar en el 7Comarques o bé
també a través del CIS.
La realització de les jornades de sensibilització i de presentació de casos d’èxit.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

La realització de l’estudi de viabilitat per impulsar comunitats energètiques locals
liderades per cooperatives.
Posada en contacte de possibles proveïdors de solucions per la implantació de
comunitats energètiques.
Plantejament de projectes a optar a esdevenir prova pilot d’una comunitat energètica
local.
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Projecte 5.
cooperatiu

Promoció de processos de reflexió estratègica dins el món
Per tal de posicionar els productes agraris en el mercat cal definir estratègies
empresarials que o bé vagin a competir en preu o bé per segment/nínxol de mercat. La
finalitat d’aquest projecte és el d’ajudar a les cooperatives a establir una estratègia
empresarial que les permeti competir i continuar sent viables en el context de mercat
actual globalitzat.
La majoria de cooperatives opten per a competir en volum i preu, centrant-se en la
reducció de costos. No obstant això, aquesta política sovint porta a la integració i fusió
de cooperatives o bé a la creació de cooperatives de segon grau. Aquests processos
tenen uns costos socials molt importants que costen portar-los a terme, ja que als pobles
tothom es coneix i les fusions i integracions comporten reduccions en les plantilles.

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

En el cas de les estratègies d’especialització cal construir una proposta de valor o de
producte i invertir en la comercialització. A les cooperatives els costa molt portar a
terme aquestes estratègies d’especialització, perquè són allarg termini i la
comercialització és un intangible i costa fer-ho de forma agrupada.
Per últim, cal assenyalar, que aquests processos de definició estratègica són complexos
ja que requereix portar tota una sèrie de reflexions sobre el futur de la cooperativa,
detecció d’oportunitats, etc. Els processos de presa de decisions són molt complexos ja
que en haver-hi molts socis són participats. En general costa molt convèncer a les
cooperatives a que iniciïn un procés de reflexió estratègica.
Moltes de les noves iniciatives agràries no compten amb el model cooperatiu perquè el
troben desfasat i poc adequat a la seva idea de negoci. Això passa sobretot amb les
persones que han definit clarament el seu projecte. Per aquest motiu és important que
les cooperatives siguin competitives per tal que s’evidenciïn les avantatges d’estar
associat.

Programes als que
dona resposta

Programa 1.2 Impuls de la transformació i comercialització del producte agroalimentari
Programa 1.3 Foment de la cooperació empresarial en l’àmbit agroalimentari
Millorar l’estratègia empresarial de les cooperatives per tal que siguin competitives i
viables econòmicament.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Millorar el posicionament del sector agrari comarcal, aconseguint arribar a nous
segments de mercat de major valor afegit i a competir en costos.
Atraure nous socis a les cooperatives, sobretot d’aquells que cerquen el posicionament
del seu producte.

A qui va adreçat?

Als socis de les cooperatives agràries i als productors agraris no associats.
Organització d’una jornada adreçada als consells rectors de les cooperatives on diferents
cooperatives agràries que hagin portat a terme aquest procés de reflexió i planificació
estratègica expliquin la seva experiència. En aquesta jornada s’explica que el projecte
impulsarà processos de reflexió en les cooperatives de la comarca i que els donarà
recolzament tècnic per fer-ho.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Realització d’una sèrie de workshops adreçats als membres de les cooperatives sobre
temes estratègics per a la millora competitiva d’aquest tipus d’entitats. Per exemple:
comercialització i apertura de nous mercats, transformació digital, presa de decisions,
etc.
Acompanyament a les cooperatives interessades en portar a terme un procés de reflexió
i planificació estratègica.
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Plantejament
innovador

Es planteja un acompanyament empresarial a les cooperatives que vulguin portar
aquest procés de reflexió estratègica mitjançant l’acompanyament especialitzat per part
d’un grup d’experts i la realització d’una sèrie de formacions de curta durada per als
socis de les cooperatives per tal de millorar la governança i la presa de decisions
estratègiques.

Factors clau d’èxit

En aquest projecte és clau convèncer als conjunt de socis de les cooperatives que
aquestes han d’iniciar un procés de reflexió estratègica. Per això és important mostrarles casos concrets de cooperatives que han portat aquest procés amb èxit i quines han
estat precisament els factors clau de l’èxit. L’objectiu dels workshops és apoderar-los
per tal que vegin més necessari de dur a terme aquest procés i tinguin les eines bàsiques
per fer-ho.

Governança

És clau el lideratge del Consell Comarcal per impulsar aquest projecte i mobilitzar el
moviment cooperatiu. No obstant això, a nivell de desenvolupament de l’acció es clau la
participació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya pel coneixement que
té de la realitat d’aquest sector i perquè en l’actualitat ja duu a terme aquesta formació
als consells rectors.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

A través d’ajuts o subvencions del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural i del Departament d’Empresa i Treball. També es podria finançar en el marc del
programa 7comarques del SOC.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

La realització de la jornada de bones pràctiques.
Un parell de processos de reflexió estratègica iniciats en el marc de l’acompanyament
que es proposa.
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Projecte 6.

Pla de Sostenibilitat Turística
L’economia de la comarca ha estat liderada pels potents sectors de l’energia i de la
química, els quals han generat efectes de substitució amb impactes evidents sobre
l’estructura productiva. En primer terme, l’existència d’oportunitats laborals amb
remuneracions elevades ha desincentivat el desenvolupament d’altres activitats que
generen rendes del treball més baixes. Aquest és el cas del sector primari, de la indústria
agroalimentària i del turisme, tres activitats molt interrelacionades que a la Ribera
d’Ebre presenten nivells de desenvolupament clarament inferiors als de les comarques
de l’entorn.
En segon terme, també es frena l’autoocupació i l’aparició d’iniciatives empresarials
locals, situant a la Ribera d’Ebre com la segona comarca de Catalunya amb menors
nivells d’emprenedoria. Es genera així un teixit empresarial escàs i amb poca capacitat
de crear oportunitats laborals per a la població resident, cosa que es constata en el
desequilibri existent entre els llocs de treball que generen les empreses localitzades a la
comarca i la població activa resident, esdevenint clarament insuficient.
L’emprenedoria i la diversificació productiva són aspectes crítics del model de
desenvolupament de la comarca, entre altres coses, perquè són la base pel reforçament
dels vincles entre el sector primari, la transformació de productes agraris i el turisme
que són en bona part la base de l’economia del món rural, ja que sovint aquestes
activitats són les que ajuden a obtenir les rendes necessàries per a garantir la
sostenibilitat econòmica d’aquests pobles i al mateix temps genera un creixement
endogen que fa més resilient l’economia comarcal.

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

En aquest mateix sentit, tot i la dinàmica expansiva, s’observa un escàs
desenvolupament de les activitats lligades al turisme, com són l’hoteleria i la restauració
en comparació a l’evolució que han registrat aquestes en les comarques veïnes.
Activitats molt lligades també als actius naturals i paisatgístics.
Des fa mes de 10 anys, però, s’ha començat a treballar en el posicionament de la comarca
com a destí turístic de qualitat en base al paisatge i la qualitat de l’entorn i dels
productes de la terra, articulant l’oferta turística entorn al riu com a eix vertebrador de
la comarca. En aquesta articulació és clau el paper del municipi de Miravet, que és el
principal receptor de turistes a la comarca en l’actualitat, així com el treball amb les
comarques veïnes en l’impuls de l’enoturisme o l’oleoturisme. També ho son les
iniciatives impulsades els darrers anys en l’àmbit del cicloturisme, el senderisme o el
foment del coneixement dels productes de proximitat (DEGUSTA). En aquesta mateixa
via de vinculació de l’esport amb la salut i la natura es troben les iniciatives relacionades
amb les competicions esportives i amb la navegabilitat del riu Ebre, aquest darrer un
aspecte de gran importància si es tenen en compte les inversions realitzades fins al
moment i el potencial de dinamització socioeconòmica tant de les activitats esportives i
turístiques, com dels sectors complementaris.
La valorització de la pedra seca i del patrimoni històric i cultural que van llegar la Guerra
Civil i les Guerres Carlines també permetrien crear rutes històrico-culturals que
connectessin la Ribera d’Ebre amb les comarques de l’entorn.
Així doncs, la Ribera d’Ebre encara disposa d’un gran recorregut per endavant per posar
en valor el seu propi patrimoni natural, cultural i històric, tant per a atraure nova
població permanent i temporal, com per a incrementar la confiança de la ciutadania en
les oportunitats que ofereix la comarca.
Les restriccions a la mobilitat a les que ha obligat la pandèmia i les obertures parcials en
moments puntuals com l’estiu de 2020 o la setmana santa de 2021 han obligat la
població a gaudir de les seves vacances a llocs molt més propers. Aquest fet, sumat a
l’interès per entorns poc massificats ha fet que una gran part de la ciutadania hagi
descobert o redescobert parts de Catalunya i de la seva pròpia comarca que
desconeixien. S’ha posat així en valor la proximitat i el propi territori, fent que zones
abans desconegudes per a una part majoritària de la població hagin agafat un nou
protagonisme. A més, en aquesta cerca per llocs poc congestionats també ha crescut la
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demanda de productes turístics saludables amb un creixent interès pels productes i els
vincles locals i el respecte per l’entorn. Així doncs, s’obren moltes oportunitats en
activitats turístiques vinculades al paisatge, la cultura i la història, les activitats a la
natura, el turisme d’aventura, etc., activitats totes elles que tracen uns vincles més
directes amb el propi territori i la gent que l’habita.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

A qui va adreçat?

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)



Continuar impulsant l'estratègia de senderisme i cicloturisme a la comarca a partir
del GR99-Camí de Sirga i la seva connexió amb la Via Verda i la xarxa comarcal de
rutes.



Pla d’ordenació del turisme al municipi de Miravet.



Complementar l'activitat agrària a partir del potencial transformador
agroalimentari mitjançant l’agroturisme i la comercialització del producte de
proximitat (botigues, restauració, mercats, fires, etc.)



Promoure la correlació d’obertura dels negocis (explotacions agràries i comerços)
per tal que es creïn sinèrgies amb el turisme, les activitats culturals, esportives, fires,
etc.



Impuls del turisme esportiu (curses de muntanya, curses de muletes, pesca
esportiva, trobades d’atletisme, ciclisme i circuïts de moto, karts, motocross, etc.)



Impuls d’una xarxa de professionals especialitzats en àmbits com el turisme de
natura i d’aventura.



Impuls de productes turístics lligats a la comarca com, per exemple, la navegació
fluvial o el tren turístic i el Museu del Ferrocarril a Móra la Nova.



Reforçar la taula comarcal de turisme de forma que tingui major vinculació amb els
sectors amb els que hi ha sinèrgies importants (comerç, artesania, cultura, etc.)



Campanya de videomàrqueting en base al relat i/o els valors als que es vol enfocar
el tipus de turisme.

Tot i que les beneficiàries directes d’un Pla de Sostenibilitat Turística pugin ser les
empreses turístiques existents o de nova creació, el seu impacte es multiplica en
diverses direccions. D’una banda generant activitat econòmica i ocupació en un territori
en risc de despoblament. D’altra banda, provocant sinèrgies amb sectors tradicionals
com l’agricultura i el comerç. Així doncs, el projecte s’adreça al conjunt de la ciutadania,
alhora que ajuda a recuperar i protegir el patrimoni històric, cultural i natural de la
comarca.


Connexió del tram del GR-99 que transcorre per la Ribera d’Ebre amb la Via Verda
de la Val de Safan a Benifallet.



Desenvolupament de la indústria turística facilitant l’obertura de noves possibilitats
turístiques per les empreses del sector vinculades al senderisme i el cicloturisme.



Generació d’una nova oferta turística reforçant els circuïts circulars de senderisme i
cicloturisme vinculats al tram comarcal del GR-99.



Reforç de la capacitat d’atracció del GR-99 per a segments de públic de tipus familiar
millorant el traçat i permetent diferents graus de dificultat del recorregut.



Afavorir l’activitat de les empreses turístiques i agroalimentàries a partir d’un
turisme slow (Participació en el projecte Med Pearls de l’Agència Catalana de
Turisme)



Integració de l’estratègia de valorització de les produccions locals i la venda de
proximitat amb l’estratègia turística.



Reforç dels circuïts de venda directa i de proximitat a partir de l’activitat turística.
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Facilitar l’obertura de noves activitats comercials a aquelles empreses
agroalimentàries amb una estratègia que permeti vincular-se a la creació d’oferta
i/o d’experiències turístiques.



Reforç de la imatge de la Ribera d’Ebre i posicionament com a destinació turística
singular vinculada al sector de natura i agroalimentari.



Preservació del patrimoni arquitectònic, històric i natural de la comarca: castells,
jaciments, edificis singulars, espais naturals, espais de memòria, etc. Per exemple el
projecte vinculat al Museu del Ferrocarril i el Tren Turístic.

Des de fa diversos anys, les decisions relacionades amb el sector turístic es prenen en el
marc de la Taula Comarcal de Turisme, on hi ha representades tant les administracions
locals com les empreses del sector.

Governança

Pels temes específics de senderisme i cicloturisme, ja existeix un espai de treball propi. I
per les qüestions d’àmbit més genèric, així com la coordinació general de les actuacions,
aquestes són aprovades tant pel Consell d’Alcaldes com pel Ple del Consell Comarcal,
quan així es requereix.
En el cas concret d’un Pla de Sostenibilitat Turística, a més, el programa compta amb una
Comissió de Seguiment formada per l’administració local, l’administració autonòmica i
l’administració general de l’Estat, que també pot comptar amb la participació de
representants del sector empresarial turístic.
El Pla de Sostenibilitat Turística també podrà executar-se a diferents nivells (municipi,
comarca o vegueria) i això pot donar lloc a diversos projectes que es desenvolupin en
paral·lel.

Ho podem
assumir?
(Finançament)



Convocatòria ordinària i/o extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística.
Mínim 1 milió d’euros, màxim 3 milions d’euros per projecte.



Aportacions municipals. En el cas de la convocatòria ordinària un 20% del total. En
el cas de l’extraordinària, tota l’aportació va a càrrec dels Fons EU Next Generation.



Altres fons provincials, autonòmics, estatals o europeus.

La fase de Diagnosi del Pla de reactivació socioeconòmica ha permès caracteritzar de
forma ben documentada i participada la necessitat de reformular el model de
desenvolupament de la Ribera d’Ebre. No obstant, i més important encara, també ha
permès posar sobre la taula tota una sèrie de noves oportunitats vinculades als sectors
econòmics com l’agricultura, el turisme i el comerç. Totes aquestes oportunitats
ofereixen la possibilitat, malgrat la complexitat del moment, de traçar una ruta optimista
que permetrà recuperar la senda de desenvolupament que es va interrompre l’any 2013
i mitigar els efectes tant de la pandèmia de la Covid-19 com de l’esgotament del model
de desenvolupament anterior.
Resultats esperats
(propers 2 anys)

La vinculació entre el desenvolupament del sector turístic, el sector primari, la petita
indústria agroalimentària, el comerç local i el sector cultural i associatiu és un element
clau per a la generació de sinèrgies mútuament beneficioses entre les activitats, creant
un entorn que facilitaria la posada en marxa de noves activitats de transformació i
permetria diversificar i incrementar els ingressos de les activitats vinculades al turisme
rural.
L’execució d’un Pla de Sostenibilitat Turística té lloc en un horitzó temporal de tres anys.
Per tant, en els propers dos anys s’esperahaver definit el projecte a executar en aquest
període, haver presentat i obtingut l’ajut de la Secretaria d’Estat de Turisme i haver
executat com a mínim la primera anualitat del Pla. Tot i que els efectes pràctics
d’aquesta implementació s’haurien de notar més a mig termini, el fet que el Consell
Comarcal ja faci anys que va endegar una trajectòria d’impuls del sector turístic, farà que
durant els propers dos anys continuï creixent l’activitat d’aquest sector a la comarca,
cosa que es podrà mesurar amb l’increment de la recaptació de l’impost sobre les
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estades en establiments turístics (“taxa turística”) i la creació de noves iniciatives
empresarials al voltant del turisme.
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Projecte 7.
d'Ebre

Assistència tècnica per a la dinamització del comerç ala Ribera

Breu descripció de l’acció:
Acompanyar els comerciants de la Ribera d’Ebre per garantir la competitivitat dels seus comerços, mantenir
l’ocupabilitat del sector i incidir en la fixació de la renda al territori així com sensibilitzar a la població local de
la necessitat de comprar al comerç de proximitat.
Programes als que dona resposta:
Programa 2.3 Enfortiment del comerç de proximitat
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Entitat que executa d’acció:

Responsable tècnic de l’acció:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Tècnica de desenvolupament turístic

Objectius específics de l’acció:
Sensibilitzar els residents de la Ribera d’Ebre sobre la importància de mantenir el comerç de proximitat.
Millorar les competències professionals de les persones ocupades en el sector.
Suport al procés de transformació digital del sector comercial de la comarca.
Consolidar la col·laboració público-privada.
Tipologia dels beneficiaris:
Empresaris/àries del sector comercial
Associacions de comerciants de la Ribera d’Ebre
Clients potencials del sector comercial de la Ribera d’Ebre
Administracions locals de la comarca
El conjunt de la població de la Ribera d’Ebre
Pressupost:
17.121,50 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques
Dates d’inici i finalització aproximades previstes:
De gener a octubre de 2022
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Projecte 8. Assistència tècnica per al disseny participatiu de polítiques de
suport al desenvolupament industrial de la Ribera d’Ebre
Breu descripció de l’acció:
Definir línies de treball conjuntes entre el sector públic i privat per promoure i incentivar el sector empresarial,
atreure noves inversions i dinamitzar les àrees industrials de la comarca.
Programes als que dona resposta:
Programa 3.1 Suport a la captació d’inversions industrials i a la millora competitiva dels espais empresarials
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Entitat que executa d’acció:

Responsable tècnic de l’acció:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Tècnica de prospecció empresarial

Objectius específics de l’acció:
Crear espais de reflexió entre el sector públic i privat del territori, per tal d’identificar i consensuar projectes de
dinamització de les àrees industrials per tal de generar i/o mantenir ocupació.
Acompanyar en la dotació d’eines específiques per conèixer les necessitats de les empreses de la cadena de
valor de la indústria, que estiguin ubicades preferentment a les àrees industrials.
Disposar d’informació actualitzada de les característiques del sòl industrial en els Polígons del la comarca.
Tipologia dels beneficiaris:
Empreses cadena de valor de la indústria ubicades preferentment a les àrees industrials
Representants institucionals
Personal tècnic de les administracions locals.
Agents de desenvolupament local
Altres agents que es consideri oportú
Pressupost:
30.764,25 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques
Dates d’inici i finalització aproximades previstes:
Gener 2022 – octubre de 2022
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Projecte 9. Seminari: “Cicle de seminaris de suport a la transformació
digital de les empreses”
Breu descripció de l’acció:
Realització de 6 seminaris amb diferent durada cadascun, combinant la impartició de continguts en format
virtual i/o presencial.Les persones participants podran assistir a aquelles temàtiques que creguin més
interessants per la seva tipologia d’empresa. L’objectiu és fer un bon acompanyament en el procés de
digitalització de les empreses per tal de fer front a reptes imprescindibles El contingut dels seminaris és teòric
pràctic i previsiblement tindrà la següent distribució:


Màrqueting online i xarxes socials (18) hores



Marketplace: que són, com funcionen i per quin hauries d’apostar? (4 hores)



Introducció a la publicitat a internet (6 hores)



Digitalització de la gestió interna: què hem de saber i què ens cal fer(8 hores)



Utilització del WhatsApp business, Bizum , Stipe, Paypal... (4 hores)



Fotografia i imatge a les xarxes (8 hores)

Les empreses que participin a un mínim de sessions amb un mínim d’assistència podran disposar d’un
assessorament personalitzat de dues sessions d’1,5h per tractat aspectes específics del seu negoci, de manera
individual i confidencial, i poder posar en pràctica els continguts teòrics, en l’àmbit temàtic que escullin.
Programes als que dona resposta:
Programa 2.2 Impuls i diversificació del sector turístic
Programa 2.3 Enfortiment del comerç de proximitat
Programa 3.2 Suport a la transformació i la innovació digital
Programa 7.1 Foment del talent i del desenvolupament professional
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Entitat que executa d’acció:

Responsable tècnic de l’acció:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Tècnica de desenvolupament turístic

Objectius específics de l’acció:
Saber com funciona cada xarxa social i el tipus de comunicació i contingut que el seu públic hi espera. Treure el
màxim partit de les eines, tot aplicant estratègia.
Conèixer i decidir quin tipus de marketplace és el que més li convé i aconseguir que sigui capaç de gestionar-lo
ell mateix.
Dur a terme una campanya publicitària a Internet o bé per interactuar amb èxit amb una agència especialitzada
en publicitat Online.
Conèixer que cal fer per digitalitzar internament la seva empresa.
Aprofitar al màxim el potencial de WhatsApp com a eina de Màrqueting per a la seva empresa i conèixer com
utilitzar bizum o altres plataformes de pagament online.
Generar fotografies i imatges dels productes i de l’empresa com a eina de promoció i difusió online.
Tipologia dels beneficiaris:
Empreses de la comarca

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

118

Emprenedors/es de la comarca
Associacions empresarials de la Ribera d’Ebre
Representants institucionals de les entitats locals.
Personal tècnic de les administracions locals.
Pressupost:
17.340,25 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques
Dates d’inici i finalització previstes:
De gener a octubre de 2022.
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Projecte 10. Àrea Rural 5G de les Terres de l’Ebre
La creixent digitalització de la societat en tots els seus aspectes és un repte de primera
magnitud per territoris rurals en risc de despoblament com la Ribera d’Ebre. Malgrat
que la nostra comarca ja compta amb una llarga trajectòria en aquest camp, la velocitat a
la que avancen les tecnologies digitals avançades fa necessari un esforç constant per
dotar-se dels darrers avenços tecnològics.
El treball per compte propi presenta una preocupant tendència a la baixa des de l’any
2008, passant de 2.265 a 1.797 afiliacions el 2019. D’altra banda, la Ribera d’Ebre és la
segona comarca amb un nivell més baix d’emprenedoria, amb 8,1 societats constituïdes
per cada deu mil habitants. Així, es constataria un context poc favorable a
l’emprenedoria i a l’autoocupació que cal revertir amb l’objectiu d’aconseguir impulsar
la diversificació de l’economia comarcal. Per això cal posar en marxa instruments que
donin suport a l’emprenedoria i la visibilització de les iniciatives empresarials existents,
així com als projectes tractors que poden ser un revulsiu per a canviar estereotips
imposats dels darrers anys, com són per exemple el projecte d’Àrea 5G i els nous
projectes vinculats a la reconversió del sector energètic i industrial.

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

D’aquesta manera, es vol evitar que les generacions més formades marxin del territori
davant de la manca d’oportunitats laborals i de desenvolupar-se professionalment a la
seva comarca. L’única manera de retenir-los consisteix en proporcionar-los un entorn
procliu a la innovació i l’emprenedoria que els permeti créixer professionalment. En
aquest sentit, el desplegament de la tecnologia 5G i la consolidació dels espais de
coworking i vivers d’empresa són elements que poden ajudar a possibilitar l’arrelament
de la població al territori i l’atracció de nova població i activitats econòmiques a la
comarca. No obstant això, a aquests espais físics i infraestructures cal dotar-los de
dinamisme i activitats proclius a la col·laboració i el reciclatge permanent. Així, si la
Ribera d’Ebre és capaç de generar oportunitats laborals de qualitat, tindrà més fàcil
atraure a població formada que desenvolupi els seus projectes vitals a la comarca.
L’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre és un projecte que pretén desplegar la tecnologia
5G a les zones rurals de Catalunya amb l’objectiu de posar en marxa proves
d’implantació d’aquesta tecnologia i de comptar amb les infraestructures necessàries
per poder desenvolupar projectes capaços de portar a la pràctica les potencialitats de la
tecnologia 5G. Això, es fa donant resposta a les necessitats del propi territori on es
desplega la xarxa 5G i incorporant als agents de l’entorn proper. Amb aquesta finalitat,
en el marc de les Àrees5G es duen a terme accions de disseminació, de capacitació, de
prototipatge i de laboratori en el que participen els agents que composen l’anomenada
quàdruple hèlix (sector públic, empreses, ciutadania i universitats).
Amb aquesta metodologia es defineixen camps d’aplicació de la tecnologia 5G, es pensen
possibles casos d’ús concrets i es porta a terme una priorització d’aquests per tal
d’aprofundir en aquells que es considerin de major importància fruit de la seva viabilitat
i potencialitats.
Aquest procés es condueix mitjançant tallers on hi participen empreses tractores
involucrades en les tecnologies i els sectors implicats en els casos d’ús i agents amb
capacitat de tirar endavant les idees amb l’objectiu de consolidar projectes i solucions en
el mig i llarg termini.
La iniciativa parteix del projecte CoEbreLAB impulsat pel Consell Comarcal. Aquest
projecte vol ser un laboratori d’innovació social digital públic, espai de referència per a
la digitalització de la societat de la zona. El Consell Comarcal va demanar l’any 2019 per
a l’acondicionament de la nau que té al Polígon del Molló de Móra la Nova-Tivissa i la
instal·lació d’una Small Cell 5G, primera pedra d’un laboratori 5G en un entorn rural
smart al territori. Aquesta donarà cobertura a tot el polígon i també a la zona adjacent a
la seu del Consell Comarcal.
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L’Àrea5G Rural de les Terres de l’Ebre vol esdevenir el laboratori de referència de
Catalunya per al testeig i definició de models de desplegament de la tecnologia 5G en
zones rurals, impulsar, agrupar, cohesionar, organitzar i governar solucions digitals
facilitades per la 5G, acompanyant-les de disseminació, formació i desplegament.
En concret es volen assolir els objectius següents:

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

-

Impulsar l’Àrea Rural 5G de les Terres de l’Ebre desplegant infraestructura 5G per
promoure la formació i la disseminació, workshops, laboratoris i pilots, així com
proves de concepte sobre tecnologia 5G.

-

Promoure l’acció conjunta de la indústria, la societat civil, les administracions i
l’acadèmia sobre les àrees rurals per al desenvolupament de solucions integrades al
territori.

-

Definir un model de governança específic i personalitzat amb l’objectiu de
dinamitzar, atreure iniciatives i actuar de forma global.

-

Atreure la indústria digital per al desenvolupament de solucions sobre tecnologia
5G amb vocació de servei finalista.

-

Coordinar l’acció promovent infraestructures i tecnologies, innovació, ecosistema,
talent i societat.

-

Promoure l’acció territorial de l’àrea 5G Terres de l’Ebre.

-

Ser un laboratori 5G de referència estatal pel testeig i definició de models de
desplegament de la tecnologia 5G en zones rurals.

El projecte tindrà impacte sobre diversos sectors empresarials i també sobre la població
en general. Així, contribuirà a la transformació digital, com a mínim, dels següents
sectors econòmics:
Energètic:

A qui va adreçat?

-

A les Terres de l’Ebre hi conflueixen diferents instal·lacions energètiques clau per a
Catalunya.

-

Per un costat hi trobem els dos grups de la Central Nuclear d’Ascó.

-

Per una altra banda hi ha diferents instal·lacions d’energies renovables, com moltes
de les planteseòliques, solars i hidràuliques de Catalunya.

-

S’espera una expansió ordenada de les energies renovables al territori en un futur
immediat.

Agroalimentari:
-

El territori es vertebra al llarg del riu Ebre, cosa que li confereix una gran riquesa
agrícola de regadiu, amb unes característiques especials diferenciades d’altres zones
sense fàcil accés a recursos hídrics. Les seves característiques climatològiques i de
tipus de terreny fan que disposin d’un tipus d’indústria agroalimentària singular.

Salut:
-

Es duran a terme testeigs per valorar de quina manera la tecnologia 5G pot ajudar a
la millora del servei dels hospitals comarcals; ja sigui mitjançant solucions de
telemedecina, com consultes en temps real a experts que es trobin ubicats en
hospitals de referència d’àrees més poblades. L’hospital comarcal de Móra d’Ebre és
un espai idoni per dur a terme aquestes proves donada la seva proximitat a la seu
del projecte situada al polígon del Molló.

Territori rural:
-

Les Terres de l’Ebre acullen dos dels parcs naturals més emblemàtics de Catalunya,
el Parc Natural del Delta de l’Ebre i el Parc Natural dels Ports.
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Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

-

També trobem al territori entitats amb una àmplia experiència en la gestió de
l’entorn natural de la reserva de la Biosfera.



Validació de solucions tecnològiques en entorns rurals que han de servir per definir
un model òptim per facilitar i impulsar el desplegament de la 5G al territori.



Disseny i execució d’un mínim d’una prova de concepte a l’any centrada en les
verticals definides al projecte (sector energètic, sector agroalimentari, salut i
territori rural).



Realització d’un mínim d’un workshop amb l’ecosistema local sobre serveis digitals i
5G el primer anys i de dos workshops anuals a partir del segon any.



Realització d’una acció formativa amb l’ecosistema del territori i un mínim de dos a
partir del segon any.



Confecció d’un informe a l’any sobre la digitalització i el 5G a les Terres de l’Ebre, a
càrrec dels membres de la iniciativa.



Realització d’una activitat de dinamització de la 5G i la ciutadania en l’àmbit de la
Mobile Week Catalunya.



Participació en els events de la Mobile World Capital, inclòs el Mobile World
Congress i 4YFN, a definir en cada cas.



Creació d’una jornada anual de tot l’entorn rural estatal a la Ribera d’Ebre.

La governança del projecte ve definida per:






Governança

Un lideratge local de la iniciativa a càrrec del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
L’impuls de la Generalitat de Catalunya dins de l’estratègia 5G de Catalunya.
Una metodologia i guiatge de la iniciativa a càrrec de la Mobile World Capital i la
Fundació i2CAT.
La iniciativa rep el recolzament de:
o Consorci per a la Promoció del sòl industrial del Molló
o 5G Barcelona
Els col·laboradors inicials són:
o Sector empresarial de les Terres de l’Ebre:
 Associació Nuclear Ascó i Vandellòs (ANAV)
 Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus
 Cerima Cherries SL
o Sector públic:
 Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya
 Departament d’Educació
 Institut Català del Sòl
 Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
 Fundació TIC Salut
 CatSalut Ebre
 Universitat Rovira i Virgili
 Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals Ribera d’EbreTerra Alta-Priorat
 Consorci de Polítiques Mediambientals de les Terres de l’Ebre
(COPATE)
 Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE)
 Centre Empresarial Terra Alta-Gandesa
o Altres:
 APPFutura – XEIC
 ePorts Ample de Banda i Internet
 Ebre Drone SL
 Col·laboratori Cat-Sud i2CAT
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L’Àrea Rural 5G de les Terres de l’Ebre és una iniciativa oberta. Es preveu la
incorporació de més partners a mesura que es vagi desenvolupant l’estratègia.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

Les aportacions de la Fundació i2CAT, IDECE, Consorci del Molló y MWC ja estan
garantides i permetran completar el projecte a nivell d’actuació al polígon industrial del
Molló.
L’aportació d’altres fons municipals, provincials, autonòmics, estatals i europeus
permetran completar el projecte a nivell comarcal i estendre’l a les altres comarques de
les Terres de l’Ebre .
El projecte COEBRELAB i l’Àrea 5G Rural de les Terres de l’Ebre permet posicionar la
Ribera d’Ebre com a espai d’innovació i convertir-la en un node tecnològic. El projecte té
com a finalitat la generació d’activitat econòmica vinculada a la tecnologia disruptiva
que representa el 5G, que és cent vegades més veloç i vint vegades més precisa que
l’actual 4G. Es pretén aconseguir un impacte que convidi a les empreses, administracions
i veïns, a desenvolupar-hi activitats i així reduir l’escletxa rural, posant a la Ribera
d’Ebre en el mapa de les tecnologies digitals avançades.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

El projecte, d’una banda, permetrà que els investigadors puguin desenvolupar
productes, i fomentar l’emprenedoria i, de l’altra, que diferents empreses puguin
establir-se per poder operar en un dels pocs espais que actualment estan disponibles
per a testejar aquesta tecnologia. De fet, hi ha altres àrees 5G però estan vinculades a les
universitats o a empreses com Telefònica, i per tant, l’Àrea 5G de les Terres de l’Ebre
esdevé l’únic espai on centres de recerca, les start-up i altres empreses que vulguin
desenvolupar solucions amb aquesta tecnologia puguin tenir-hi accés sense cap més
prerequisit que el que s’estableixin en el catàleg de serveis i d’usos de l’espai. Aquesta
situació portaria a convertir a la Ribera d’Ebre com un node rellevant per l’impuls
d’aquesta tecnologia a Catalunya.
Un altres objectius del projecte són atraure (o evitar la pèrdua) de talent i innovar en
àmbit on la comarca té reptes importants. COEBRELAB busca funcionar com a
plataforma perquè els diferents agents socioeconòmics: ciutadania, emprenedoria i
administració explorin modalitats de col·laboració per detectar reptes i el testeig de
solucions innovadores. També busca atraure estudiants que vulguin explorar solucions
utilitzant aquesta tecnologia i atraure nova població vinculada als nous projectes
empresarials.
Per això és important involucrar els joves i que la ciutadania estigui conscienciada de la
rellevància i l’oportunitat que representa pel futur de la comarca un projecte que obre
pas cap a nous models de desenvolupament.
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Projecte 11. Impuls de la Ribera d’Ebre com punt d'emmagatzematge
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

Programes als que
dona resposta

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

El problema actual de l’energia és que no es pot emmagatzemar. Hi ha la necessitat
imperiosa d’emmagatzemar energia a gran escala a Catalunya amb un sistema 100%
renovable.
Aprofitar l’energia renovable excedent que pot haver-hi a la Ribera d’Ebre vers la
producció d’energia hidroelèctrica, solar i eòlica.
Programa 4.1 Suport a projectes que facin de la Ribera d’Ebre un referent en la transició
cap a nous models energètics
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Contribuir al funcionament d’un sistema energètic 100% renovable.
Disposar d’energia per atraure noves activitats productives.
Facilitar la implantació de comunitatsenergètiques locals.
És un projecte de país, per tant va adreçat al govern de la Generalitat.

A qui va adreçat?

Empreses energètiques i industrials interessades en invertir en aquesta infraestructura.
El projecte de central de bombeig de Riba-roja i la Fatarella projectat per una empresa el
2013 ja és un sistema d’emmagatzematge. En l’actualitat la Generalitat l’ha inclòs dins
els projectes estratègics de país.
Reunions amb administracions. Aconseguir una bona interlocució amb l’Instituto para la
transición justa (govern central) i amb el Govern de la Generalitat.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Seduir a empreses energètiques privades (ENDESA, IBERDROLA, etc.). No veuen el
projecte immediat i se les ha de convèncer.
Reunions amb centres tecnològics per analitzar qui/ns participaran en la realització de
l’estudi.
Realització de l’estudi sobre les solucions tecnològiques d’emmagatzematge i de la
localització. Es tracta de trobar solucions a escala local i de país.

Plantejament
innovador

El món està pensant com emmagatzemar energia i el centre tecnològic pot ser una dels
llocs on es pugui investigar com fer-ho en els propers 3-4 anys. És un projecte innovador
en si mateix.
Disposar d’energia, que la comarca segur que serà excedent.

Factors clau d’èxit

Que les administracions i grans empreses impulsin estudis. Les centrals nuclears
haurien de ser una d’elles per tal de substituir la seva activitat quan es desconnectin.
Cal un instrument de gestió i de planificació de l’energia a nivell comarcal.

Governança

Fer-ho conjuntament amb empreses privades interessades amb col·laboració amb
l’administració pública.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

Inicialment s’han de fer uns estudis en el marc de la Vall de l’hidrogen del que
suposarien l’emmagatzematge a gran escala a la Ribera d’Ebre. Enagas estaria disposada
a finançar-los.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Disposar dels estudis sobre quina tecnologia d’emmagatzematge utilitzar (hidrogen,
bateries de liti, sal o sodi, aire comprimit, etc.).
Localització dels terrenys i espais on seria idoni fer-ho.
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Projecte 12. Creació d'un centre tecnològic de referència al país
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació
Programes als que
dona resposta

Sent la Ribera d’Ebre productora per definició d’energia amb un pes molt important
sobre el total del sistema, té el risc de quedar al marge dels moviments que definiran el
sector energètic a Catalunya.
Programa 4.1 Suport a projectes que facin de la Ribera d’Ebre un referent en la transició
cap a nous models energètics
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Es vol aconseguir que la Ribera d’Ebre sigui un referent en innovació i que no es
circumscrigui la seva funció a la generació d’energia.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Ajudar a crear un relat positiu vers la població que la producció d’energia no es tan sols
una activitat extractiva sinó que també pot generar coneixement i crear oportunitats de
futur per a la població més qualificada i atraure talent. A banda, de donar a entendre que
hi ha un canvi de model en un moment en que el model actual té data de caducitat.
Afavorir la transferència tecnològica i de coneixement a empreses del sector energètic i
donar suport a la configuració d’un clúster energètic.
Impulsar projectes conjunts i la cerca de finançament. Per exemple, relligar projectes del
territori com la producció d’hidrogen renovable, cercant la manera de com es pot
impulsar el consum, com pot ser l’impuls de flotes de vehicles de les administracions
locals però altres.

A qui va adreçat?

Teixit empresarial.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Realització d’un estudi de posicionament, d’alternatives i d’opcions. En quin espai es pot
trobar l’encaix del centre tecnològic amb la xarxa catalana de centres que investiguen
sobre l’energia. Segurament en l’àmbit de l’emmagatzematge però podria ser en
eficiència, etc.
Establiment d’un conveni amb centres tecnològics per a la transferència tecnològica en
l’àmbit energètic i d’oferta formativa.

Plantejament
innovador

Treure el sector de l’estricta producció, que l’aproximació del sector energètic sigui de
forma integral.

Factors clau d’èxit

Que els agents de la quàdruple hèlix ho vegin amb bons ulls. Que es vulguin posar
d’acords administracions, àmbit recerca, empreses i societat.

Governança

Taula d’industrialització i estructurar la quàdruple hèlix. Hi ha la MADE, l’associació, el
Consell Comarcal pot organitzar la taula i la Generalitat ha de donar-hi suport).

Ho podem
assumir?
(Finançament)

Via el finançament que reben els municipis de la central nuclear.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Disposar de l’estudi de posicionament i del conveni amb els centres tecnològics i
universitats que haurien de participar en el projecte.

També de tot l’entramat empresarial que hi ha al voltant de la central nuclear.
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Projecte 13. Espai per a la Transició Energètica de les Terres de l’Ebre
La Ribera d’Ebre és una comarca eminentment industrial, amb un pes molt important
del sector energètic en la configuració del sector, ja que la resta d’activitat
manufactureres tenen menor presència. En un passat recent hi havia una representació
important del sector químic, amb la planta d’ERCROS a Flix, que ha reduït notablement
l’activitat. Així, l’economia comarcal està molt influenciada pel sector energètic, que és
l’activitat principal tant en termes de PIB com d’ocupació. En ser el sector energètic
l’activitat industrial amb una major productivitat (més encara si es tracta d’energia
nuclear), aquest indicador dóna una falsa idea de generació de riquesa que no es
correspon amb la realitat comarcal, tot i que sí es trasllada en certa manera a les rendes
dels treballadors/es que hi estan vinculats directa o indirectament.

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

D’altra banda, els objectius de descarbonització i desnuclearització impulsats per la UE
pel 2030 també representen una finestra d’oportunitat per a la industrialització de la
comarca en relació a l’impuls de les energies renovables i d’altres projectes en l’àmbit de
l’energia aprofitant les infraestructures, el coneixementterritorial adquirit i els agents
existents. Entre les fortaleses per a conduir aquest procés hi ha el fet que la localització i
les característiques climàtiques de la comarca la fan especialment adequada per a la
producció d’energies renovables a partir del sol, el vent i l’aigua. A més, la
infraestructura de producció i transport energètic existent es pot reaprofitar per a nous
usos i poden permetre l’impuls de projectes d’emmagatzematge i/o centrals
reguladores. No obstant això, des de la perspectiva del desenvolupament econòmic de la
comarca i l’atracció d’inversions industrials també és prioritari l’impuls de Comunitats
Energètiques Locals que representin un avantatge competitiu per a les empreses que
s’instal·lin a la comarca. Aquest ecosistema d’agents vinculats al sector energètic - que
actualment no està prou articulat- esdevé una oportunitat per a constituir un HUB
energètic a la comarca focalitzat en la transició energètica. Alhora que el mercat de
treball especialitzat i amb personal altament qualificat existent es pot reorientar cap a
noves activitats del sector energètic.
En el seu conjunt, les Terres de l'Ebre són la principal regió productora d'energia
elèctrica de Catalunya. Així, mentre aquest territori consumeix el 3% del total de
l'energia a Catalunya, per contra representa el 34% de la potència instal·lada. Això
significa més de 4.000 MW de potència instal·lada entre centrals nuclears (Ascó I i Ascó
II), gran hidràulica i energies renovables (principalment eòlica). La gran majoria de la
potència instal·lada es troba a la comarca de la Ribera d'Ebre, especialment en la seva
part nord.
El procés de transició energètica iniciat en els últims anys a causa de les estratègies
d'adaptació al canvi climàtic ha portat a la proliferació de sol·licituds per a la instal·lació
de noves centrals eòliques i fotovoltaiques. Aquestes peticions suposen un repte
d'ordenació territorial que cal afrontar des d'una òptica de conjunt, tant sectorial com
social.
En aquest sentit, el territori manifesta una voluntat de continuar sent un gran productor
d'energia, on les fonts renovables vagin creixent fins a suposar la totalitat de la
producció, alhora que es duen a terme millores d'eficiència energètica i aposta per
l'autoconsum o el consum compartit a nivell local. D'aquesta manera es contribueix a
sistema mixt amb xarxes centralitzades i distribuïdes que haurà de substituir l'actual a
causa dels processos de descarbonització i a la progressiva desconnexió de les centrals
nuclears.
Així, les oportunitats se situen en la possibilitat d’avançar cap a un nou model energètic
a partir de l’emmagatzematge de l’energia transformant-la en hidrogen verd. El
potencial de l’hidrogen com a vector energèticjuntament amb la infraestructura
industrial de la comarca són una oportunitat per a la localització d’empreses que
necessiten molta energia en els seus processos productius. Aquesta oportunitat s’està
activant en el marc del projecte Hydrogen Valley of Catalonia, que pretén agrupar
producció, emmagatzematge, distribució i ús de l’hidrogen verd al sud de Catalunya.
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Diversos agents de la comarca donen suport a aquesta iniciativa per tal d’atreure
inversions a la zona.
L’altra gran projecte en l’àmbit energètic és el de la central hidroelèctrica reversible a
Riba-roja, un fet que suposaria la creació d’una important reserva energètica que
permetria compensar les carències de fonts renovables com la solar o la eòlica i un
major ajust a la demanda en cada instant. Una central hidroelèctrica reversible és una
central hidroelèctrica que, a més de poder transformar l'energia potencial de l'aigua en
electricitat, té la capacitat de fer-ho a la inversa, és a dir, augmentar l'energia potencial
de l'aigua (per exemple, pujant-la a un embassament) consumint electricitat a aquest
efecte. D'aquesta manera es pot utilitzar com a mètode d'emmagatzematge d'energia
(una mena de bateria gegant). Estan dissenyats per satisfer la demanda energètica en
hores punta i emmagatzemar energia en hores vall. El benefici s’obté a partir de la
diferència del preu de l’electricitat en cadascun d’aquests moments.
En relació a aquests projectes de reindustrialització cal tenir en compte diversos
aspectes que són clau per tal de conduir-ho amb èxit. En primer lloc, la necessitat
d’abordar-los el més aviat possible per tal d’aprofitar l’ecosistema productiu del que
actualment gaudeix la comarca, amb un teixit d’empreses auxiliars molt especialitzat. Si
no es coordinen el procés de desconnexió i de transició energètica es poden destruir
moltes empreses, llocs de treball i talent del sector energètic i indústria auxiliar.
En segon lloc, la transició energètica cal fer-la amb molta sensibilitat respecte a l’entorn
natural i la ciutadania, per tal d’evitar que es produeixi per part d’inversors externs una
sobreexplotació energètica al territori i el canvi de model no sigui participat per la
ciutadania i no reverteixi positivament sobre el territori, ja que podria generar rebuig
social, fet que acabaria despertant accions contraries a aquests projectes
d’industrialització i dificultant la diversificació econòmica tant necessària a l’àmbit rural.
Alhora, 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 energètica 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 la identitat i a altres activitats econòmiques més vinculades al territori i
amb major capacitat de creació d’ocupació a la Ribera d’Ebre. En qualsevol cas, com
s’explicava anteriorment, 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.
El canvi climàtic suposarà per a les zones de clima mediterrani l’increment dels episodis
i de la durada de les sequeres, que aniran acompanyats de fenòmens meteorològics
extrems com els que ja s’han començat a registrar en els últims anys (temporal Glòria i
d’altres). La inadequada gestió forestal actual, sumada a l’increment de les sequeres i
l’empobriment del sòl fan que la Ribera d’Ebre sigui molt vulnerable, exposant-se a un
risc extrem d’incendis. El canvi de les condicions climàtiques, a més, comportarà el
sorgiment i l’expansió de noves plagues, que poden tenir efectes devastadors sobre el
sector primari de la comarca.
Les Terres de l'Ebre compten amb un Pla Estratègic Empresarial i per l'Ocupació
elaborat el 2013 i actualitzat el 2016 i el 2019. Lamentablement, els successos dels
últims anys, i especialment la crisi de la COVID-19, han fet que moltes de les accions
plantejades estiguin pendents d'execució. Al seu torn, cal incorporar noves actuacions en
línia amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb els objectius
assenyalats en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC) i amb
l'Estratègia de Descarbonització a llarg termini 2050 (ELP) i d'aquesta manera
optimitzar les oportunitats que ofereix el Fons de Recuperació Next Generation EU.
La transició energètica requereix de l'actuació conjunta de la ciutadania, l'administració
pública, el sector econòmic i els centres universitaris i de recerca. Per aquest motiu des
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es proposa als altres agents econòmics i socials
del territori, i en especial a la resta de Consells Comarcals i a l’IDECE, treballar per la
creació d'un Espai per a la Transició Energètica que doni cabuda a aquests actors i
s'encarregui d'impulsar les polítiques de referència en el seu marc territorial d'acord

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

127

amb el Pla Estratègic Empresarial per a l'Ocupació, entès com una eina que en cada
moment s'adapti a les circumstàncies i prioritats de l'entorn.
Els objectius que es volen aconseguir són:

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

-

Treballar per la transició energètica al sector residencial, a les empreses, al sector
públic i als polígons industrials de les Terres de l’Ebre.

-

Satisfer les necessitats energètiques de les empreses instal·lades als polígons de les
Terres de l’Ebre.

-

Conèixer els avantatges de la generació distribuïda d’energia sostenible,
democràtica i local.

-

Potenciar les Comunitats Energètiques Locals.

-

Creació d’una xarxa intel·ligent d’energia o Smart Grid.

-

Promoure l’economia circular.

-

Millorar la competitivitat de les empreses ubicades als polígons de les Terres de
l’Ebre.

-

Facilitar la compra agregada d’energia renovable.

-

Aprofitar el potencial de l’hidrogen verd com a factor que impulsi la
reindustrialització del territori.

El projecte també s’alinea amb els ODS següents:

A qui va adreçat?

-

Avançar de forma decidida en l’autoproducció i l’autoconsum d’electricitat d’origen
renovable.

-

Adequar la xarxa elèctrica de distribució i disposar de sistemes d’emmagatzematge
d’electricitat per fer possible el desenvolupament de les fonts energètiques
renovables.

-

Incrementar l’eficiència, especialment a la indústria més intensiva en l’ús de
l’energia.

L’Espai per a la Transició Energètica es constituirà com a oficina tècnica dirigida a
impulsar el procés de transició energètica, partint d’accions en els polígons industrials, a
les instal·lacions municipals, al subministrament a empreses i particulars i en la
producció d’energia amb fonts renovables. Es buscarà l’aplicació de models energètics
eficients sorgits de la col·laboració público-privada (entre representants municipals,
empresaris i agents locals).
El projecte ja s’ha posat en marxa el mes de desembre de 2020 amb la constitució de
l’Espai per a la Transició Energètica de la Ribera d’Ebre. Inicialment s’hi ha incorporat
els ens públics locals de la comarca, a l’espera de que s’hi vagin incorporant altres
membres públics i privats de les Terres de l’Ebre.
L’Espai per a la Transició Energètica de les Terres de l’Ebre assumirà com a propis
l’impuls dels programes i actuacions següents del Pla Estratègic Empresarial per a
l’Ocupació de les Terres de l’Ebre:


Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)




Programa 1.1. Consolidar les eines del planejament territorial i urbanístic
- Actuació 1.1.1. Potenciar les eines d’ordenació sectorial que puguin resultar de
major interès per a regular la ubicació d’instal·lacions energètiques a partir de
criteris de consens i racionalitat tècnica.
Programa 2.3. Fomentar l’educació ambiental i la sensibilitat ecològica
- Actuació 2.3.2. Programes orientats a conscienciar de la importància de l’estalvi
i l’eficiència energètica.
Programa 2.4. Potenciar l’eficiència energètica i les energies renovables.
- Actuació 2.4.1. Planificació i consens territorial en relació a l’establiment de
noves instal·lacions de producció d’energia.
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-











Governança

Actuació 2.4.2. Consolidació de la diversificació de les energies renovables
(hidroelèctrica reversible, biomassa, hidrogen verd, etc.).
- Actuació 2.4.3. Millora de les instal·lacions i les xarxes de distribució elèctrica.
- Actuació 2.4.4. Auditories energètiques i renovació de les instal·lacions
energètiques poc eficients.
- Actuació 2.4.6. Impulsar el desplegament d’un model energètic distribuït i
connectat amb xarxes intel·ligents.
- Actuació 2.4.7. Promoure l’ús d’energia renovable al sector públic i privat. Inclou
les Comunitats Locals d’Energia, l’electrificació de flotes municipals, una xarxa
d’hidrogeneres, etc.
Programa 3.1. Ordenar i impulsar els espais de localització empresarial i les seves
infrastructures.
- Actuació 3.1.1. Dissenyar, prioritzar i coordinar espais innovadors i competitius
per a la localització empresarial.
- Actuació 3.1.5. Millorar la dotació de serveis als polígons existents.
Programa 4.3. Potenciar la formació professionalitzadora.
- Actuació 4.3.6. Implicar les empreses en els processos de formació i capacitació.
Programa 4.4. Impulsar la formació superior al territori.
- Actuació 4.4.1. Completar el mapa de graus oferts
- Actuació 4.4.2. Promoure la recerca avançada
Programa 6.1. Impulsar la clusterització en sectors d’especialització territorial i
reactivar les zones industrials en retorcés.
- Actuació 6.1.1. Impulsar la constitució de microclústers innovadors en els
àmbits d’especialització productiva del territori com el de l’Energia.
- Actuació 6.1.2. Generar coneixements específics d’aplicació a cada microclúster i
fer èmfasi en la innovació orientada al mercat.
- Actuació 6.1.3. Impulsar la creació de noves empreses i també la captació
d’empreses externes vinculades a l’activitat de cada microclúster.
- Actuació 6.1.4. Dinamitzar cada microclúster d’acord amb una planificació
estratègica desenvolupada de forma consensuada mitjançant la col·laboració
públic-privat.
- Actuació 6.1.5. Impulsar la competitivitat dels microclústers i de les empreses
que els integren mitjançant la generació d’economies externes i accions
conjuntes.
Programa 6.2. Impulsar un sistema d’innovació territorial
- Actuació 6.2.1. Crear centres tecnològics i d’investigació i potenciar els existents.
- Actuació 6.2.2. Optimitzar la difusió de la innovació a les empreses i el sistema
amb criteris d’oficina tècnica.
- Actuació 6.2.3. Apostar per la innovació en l’àmbit de la investigació.
- Actuació 6.2.4. Afavorir la innovació en nous productes que permetin generar
noves produccions amb valor afegit.
- Actuació 6.2.5. Vertebrar els agents que han de formar el Sistema Territorial
d’Innovació.
- Actuació 6.2.6. Eliminar les barreres i els obstacles a la innovació.
- Actuació 6.2.7. Facilitar l’accés a la investigació, la innovació i el
desenvolupament dels joves amb talent.
- Actuació 6.2.8. Sensibilitzar les empreses del territori sobre les millores que
poden obtenir mitjançant la inversió en R+D+i a través de la contractació de
talent.
- Actuació 6.2.10. Establir un enllaç directe entre innovació i recolzament a la
emprenedoria.
Programa 8.2. Millora de l’accés a l’habitatge
- Actuació 8.2.7. Potenciar la construcció de nous habitatges amb criteris
d’eficiència energètica.

Per a fer possible aquesta transició energètica cal l’articulació d’un sistema de
governança capaç de vincular les diferents escales i jerarquies de presa de decisions i de
concertació (entre ajuntaments, amb la Generalitat, l’Estat i també amb la ciutadania,
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etc.) que sigui capaç de coordinar una agenda i uns objectius compartits. Així, els
principals agents públics i privats implicats en el projecte són:















Ho podem
assumir?
(Finançament)

Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre
Generalitat de Catalunya
ICAEN
IREC
IDEA
Fundació i2CAT
Diputació de Tarragona
Universitat Rovira i Virgili
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
COPATE
MADE
AMACT
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Per dur a terme aquest projecte, es pot comptar amb diferents mecanismes de
finançament:





Fons de l’administració local.
Fons de l’administració autonòmica.
Fons de l’administració estatal.
Fons europeus

L’Espai per a la Transició Energètica ha de ser capaç d’impulsar projectes en l’àmbit de
l’eficiència energètica i les comunitats energètiques locals, així com iniciatives que es
desenvolupin en el marc de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud i altres
vinculades al transport i la mobilitat per carretera i ferrocarril i l’estudi d’opcions
alternatives a l’energia nuclear.
S’espera que tot plegat actuï com a catalitzador d’un procés de reindustrialització de la
comarca que compensi les pèrdues d’implantacions industrials dels darrers anys i
anticipi les necessitats generades per la reconversió del sector nuclear.
Resultats esperats
(propers 2 anys)

L’Espai per a la Transició Energètica haurà de capaç de:
-

Articular l’espai de treball sobre la transició energètica, amb tots els agents
implicats.

-

Donar suport als municipis, empreses i ciutadania, creant una borsa d’experts.

-

Organitzar actes informatius adreçats als ajuntaments, les empreses i la ciutadania.

-

Oferir assessorament per accedir a diferents línies d’ajuda.

-

Detectar projectes d’àmbit territorial i impulsar-los.

-

Treballar amb les empreses i les administracions per a endegar projectes nous.
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Projecte 14. XENPRE – Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera
d’Ebre
La comarca de la Ribera d’Ebre es localitza com a un territori estratègic ja que
vertebrada pel Riu Ebre és titular d’un dels majors recursos naturals de Catalunya. Per a
que aquest patrimoni natural sigui generador d’activitat socioeconòmica cal que els
espais que s’inclouen en aquest projecte estiguin en condicions òptimes i apostar per un
projecte territorial global basat en les potencialitats de la comarca en relació a l’actiu del
Riu Ebre i la seva gestió hidrològica. Tot això també passa per la valoració a la comarca
de tots els espais naturals de context fluvial incloent l’espai agrari que ascendeix a un
total de 52.357 ha, sent la que té més sòl rústic de les Terres de l’Ebre però una de les
que el té menys protegit territorial i sectorialment i on es produeix més fortament la
dinàmica d’abandonament de sòl agrícola havent-se reduït les explotacions agràries a
més de la meitat en els últims 40 anys; la valoració de l’espai agroforestal i la
implementació d’una adequada gestió forestal, ocupant la comarca una de les primeres
posicions de Catalunya pel que fa a superfície forestal, amb un total de 51.131 ha.
La Ribera d’Ebre com a punt d’entrada del riu Ebre a Catalunya, aquí recurs fonamental,
ha de liderar projectes sobre la importància dels ecosistemes fluvials i la seva gestió
davant la crisi climàtica, més encara amb la implementació de cabals sòlids per aturar el
retrocés del delta de l’Ebre. D’altra banda, la finalització del projecte de descontaminació
de l’activitat industrial a Flix, requereix d’un seguiment a mig i llarg termini dels
impactes positius sobre biota, sediments i qualitat de l’aigua.
La diversificació econòmica basada en un paisatge fluvialamb potencialitat de ser de més
qualitat, la recerca aplicada, un model pilot de cogestió público-privada, accions en
l’àmbit educatiu i sociosanitari, ens permetran començar a explotar un Riu Ebre
susceptible de generar activitat socioeconòmica ara desaprofitada. És l’hora d’optar per
un model econòmici social innovador basat en el medi ambient.
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

Totes aquestes activitats de generació de bioeconomia ens permetran també fixar el
talent al territori i ser un referent educatiu en àmbit fluvial inexistent a Catalunya així
com contribuir a la generació d’oportunitats d’ocupació en aquest àmbit, sobretot
enfocades als tres sectors de població més afectats que són les els joves, les dones i els
immigrants, tot això lligat a l’objectiu prioritari de la comarca de revertir les tendències
demogràfiques d’agressiva regressió, havent perdut més de 2.100 persones en els últims
10 anys.
Això contribuiria també a revertir l’escassa oferta formativa en un àmbit d’oportunitats
emergents que podria beneficiar als tres sectors de població més afectats, que són les
dones, els immigrants i els joves, constituint-se aquest últim com el sector que compta
amb un major nivell de formació de la comarca.
També permetrà dotar la Ribera d’Ebre amb productes turístics fluvials de referència,
podent oferir una oferta que pot intensificar-se en l’epòca estacional de primavera o
tardor gràcies a la varietat d’activitats que d’aquest entorn natural se’n deriven i així
acollint les demandes que es produeixen en aquests mesos de l’any a les quals és més
difícil donar resposta per part d’altres territoris turístics més tradicionals.El turisme
també és per a la comarca una altra font de diversificació de l’economia, tot i que en
relació a la resta de comarques properes està menys desenvolupada i presenta dades
d’ocupació inferiors.
Hi ha una creixent sensibilització respecte el valor intrínsec de la natura i la
interdependència dels éssers humans amb l’entorn natural, juntament amb el sorgiment
de nous hàbits de consum amb un major interès pels productes ecològics i de proximitat,
el patrimoni natural, cultural i paisatgístic. El mateix passa amb la valoració dels entorns
naturals com espais d’oci i salut per a les persones, capaços de netejar l’aire de
partícules contaminants, de generar paisatge, de retenir l’aigua i la humitat, etc.
Alhora, cal avançar cap a una major diversificació de l’economia comarcal aprofitant els
recursos endògens en base, entre altres, als actius naturals i agroforestals.
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Respon a la necessitat de generació de valor des dels territoris rurals, gràcies a la
generació d’ocupació digna i frenant el despoblament. També respon a la necessitat
d’oferir oportunitats laborals a col·lectius que tenen dificultat per integrar-se al model
econòmic actual.
Programa 5.1 Impulsar la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre (Xenpre)
Programa 5.2 Creació i manteniment d’infraestructures i serveis que donin suport a la
gestió de la Xenpre
Programes als que
dona resposta

Programa 6.1 Accions per a la millora de la resiliència climàtica i la biodiversitat
Programa 2.2 Impuls i diversificació del sector turístic
Programa 2.1 Promoure la vinculació entre el producte turístic i el producte local
Programa 7.1 Foment del talent i del desenvolupament professional
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Assentar les bases per una economia sòlida i resilient, que no depengui de decisions
externes i que posi en valorels actius que té la comarca.
Prevenció d’incendis i riscos naturals, absorció i retenció d’aigua, generació i
conservació del paisatge, transmissió de coneixements i pràctiques tradicionals.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

OG1 Restaurar espais naturals fluvials del tram del Riu Ebre a la Ribera d’Ebre.
OE1.1 Determinar l’estat de conservació dels espais naturals fluvials de la Ribera d’Ebre
en termes debiodiversitat i estat de conservació, importància com a connectors
biològics, proximitat a nuclis urbans, funcionalitat per a l’espai fluvial i provisió de
serveis ecosistèmics.
OE1.2 Definir actuacions de restauració i prioritzar els espais on actuar en funció dels
criteris de la diagnosi anterior.
OE1.3 Restaurar almenys 5 espais fluvials prioritaris per garantir les seves
funcionalitats ambientals i resiliència en el context de canvi climàtic i pèrdua de
biodiversitat.
OG2 Restaurar espais fluvials de la Xarxa Hidrològica transversal del tram de
l’Ebre a la Ribera d'Ebre
OE2.1 Determinar l’estat de conservació dels espais de la Xarxa Hidrològica Transversal
del riu Ebre a la Ribera d’Ebre (rierols, rieres, torrents...)
OE2.2 Definir actuacions de restauració i prioritzar els espais on actuar en funció dels
criteris de la diagnosi i atenent a pressions/impactes, proximitat a nuclis urbans, etc.
OE2.3 Restaurar almenys 5 espais de la Xarxa Hidrològica Transversal prioritaris per
garantir les seves funcionalitats ambientals i resiliència en el context de canvi climàtic i
pèrdua de biodiversitat, així com per minimitzar impactes de l’àmbit urbà i sobre l’àmbit
urbà.
OG3 Recuperar els espais agroforestals associats a la Xarxa hidrològica de la
Ribera d'Ebre
OE3.1 Determinar l’estat de conservació dels espais agroforestals que tenen major
incidència sobre la Xarxa Hidrològica Transversal del riu Ebre a la Ribera d’Ebre.
OE3.2 Determinar l’estat de conservació dels espais agroforestals amb major risc de
continuïtat en cas d’incendi forestal.
OE3.3Definir actuacions de recuperació prioritzant segons les diagnosis anteriors els
espais de major interès.
OE3.4 Restaurar almenys 200 hes d’espais agroforestals promovent recuperació de
conreus tradicionals.
OG4 Crear la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre
OE4.1 Acordar amb les administracions competents la fórmula administrativa per
constituir l’ens gestor de la Xarxa.
OE4.2 Acordar el finançament, pressupost anual i dotació de personal necessària.
OE4.3 Condicionament d’equipament com a seu i contractació de personal
OG5 Crear la Xarxa de Productors de Paisatge i Biodiversitat de la Ribera d’Ebre
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OE5.1 Fer trobades de productors de l’àmbit agrari i ramader de la Ribera d’Ebre
relacionats amb la conservació d’espais naturals i paisatgístics.
OE5.2 Crear una associació que els agrupi per coordinar accions aprofitant sinèrgies
amb projecte DEGUSTA del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
OE5.3 Integrar aquesta estratègia en el marc de la marca Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre.
OG6 Crear el Centre de recerca i tecnologies aplicades a la restauració
d’ecosistemes fluvials i agroforestals
OE6.1 Acordar amb administració competent la vinculació del centre amb Universitats i
altres Centres de Recerca.
OE6.2 Definir àmbits d’actuació i necessitats d’equipaments i personal
OE6.3 Establir conveni amb Ajuntament de Flix per cessió/lloguer d’espai al Centre
d’Empreses de Flix.
OE6.4 Condicionar equipament i adquirir equips i fer contractació del personal
necessari.
OG7 Crear l’Escola de Riu com a centre educatiu i formatiu
OE7.1 Acordar amb administracions competències i funcions de l’Escola de Riu
OE7.2 Definir necessitats d’equipaments i personal
OE7.3 Establir conveni amb Ajuntaments per cessió/lloguer d’espais.
OE7.4 Condicionar equipaments i adquirir equips i fer contractació del personal
necessari.
OE7.5 Elaborar programació d’activitats, materials didàctics i divulgatius, etc.
OE7.6 Creació d’itineraris sensorials a l’entorn dels espais fluvials recuperats
OG8 Impulsar model de cogestió pública-privada per garantir la continuïtat del
projecte
OE8.1 Crear a través dels participants en el projecte un taula de participació i
planificació a llarg termini
OE8.2 Dotar de recursos i calendari d’actuacions aquesta taula.
OG9 Coordinar, avaluar i gestionar l’execució integrada del conjunt del projecte
OE9.1 Dotar d’estructura de personal (direcció, gerència, administració i equip tècnic) la
gestió del projecte
OE9.2 Dotar d’espai de treball i mitjans a l’equip de gestió del projecte.

A qui va adreçat?

Població de la Ribera d’Ebre en general i la de les comarques aigües avall, Baix Ebre i
Montsià, i limítrofs (Terra Alta i Priorat) per la millora dels espais fluvials i
agroforestals, i dels serveis ecosistèmics que proveeixen. Sector productor agrari, sector
turisme, sector d’ocupació juvenil de qualitat per la demanda de personal qualificat i
arrelat al territori. Com a perceptors també el sector educatiu, col·lectius en risc
d’exclusió social, centres de persones amb altres capacitats, centres especials de treball,
centres de residències per a gent gran. La transversalitat quant a edats i sectors
implicats permetrà consolidar i fixar població al territori de la Ribera d’Ebre i oferir a la
resta de Catalunya un model pilot replicable.
Diagnosi de la situació actual dels espais naturals de la Ribera d’Ebre.
Elaboració d’un Pla de Gestió dels Espais Naturals.
Creació de la Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre.
Creació de la Xarxa de Productors de Paisatge i Biodiversitat de la Ribera d’Ebre.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Restaurar espais naturals fluvials del tram del Riu Ebre a la Ribera d’Ebre.
Restaurar espais fluvials de la Xarxa Hidrològica transversal del tram de l’Ebre a la
Ribera d’Ebre.
Recuperar els espais agroforestals associats a la Xarxa hidrològica de la Ribera d’Ebre.
Crear el Centre de recerca i tecnologies aplicades a la restauració d’ecosistemes fluvials i
agroforestals.
Crear l’Escola de Riu com a centre educatiu i formatiu.
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Neteja i manteniment de camins i senders i regulació d’accessos i fluxos al medi natural.
Coordinació, avaluació i gestió de l’execució integrada del conjunt del projecte.
Implicació dels municipis on s’ubiquen els espais naturals sobre els quals s’actuarà, així
com les instal·lacions de funcionament i gestió previstes.
Governança

Implicació de les entitats sense ànim de lucre que treballen en temes de gestió dels
espais naturals a la comarca (Grup de Natura Freixe, Associació l’Aube, etc.), així com del
Consorci de la Serra de Llaberia.
Col·laboradors: IDECE, COPATE, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament
d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, Departament de Salut, Departament de
Treball, Departament de Polítiques Digitals, Agència Catalana de l’Aigua, Diputació de
Tarragona, Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, ACC10, SOC, CSIC.
Subvencions de la FundaciónBiodiversidad F.S.P. per a recolzament a programes i
projectes d’investigació en matèria de gestió de la biodiversitat.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

Subvencions del Miteco per al finançament de projectes innovadors per a la
transformació territorial i la lluita contra el despoblament.
Subvencions de la Generalitat de Catalunya pels espais naturals, els hàbitats i les
espècies en el marc del Programa de Desenvolupament Rural.
Altres fonts de finançament provincials, autonòmiques, estatals i europees.
Aportacions municipals.
Restaurar espais naturals fluvials del tram del Riu Ebre a la Ribera d’Ebre.
Restaurar espais fluvials de la Xarxa Hidrològica transversal del tram de l’Ebre a la
Ribera d’Ebre.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Recuperar els espais agroforestals associats a la Xarxa hidrològica de la Ribera d’Ebre.
Crear el Centre de recerca i tecnologies aplicades a la restauració d’ecosistemes fluvials i
agroforestals.
Crear l’Escola de Riu com a centre educatiu i formatiu.
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Projecte 15. Definir l’ecosistema necessari per dinamitzar el mercat de
biomassa

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

El mercat de la biomassa és gairebé inexistent a la comarca i requereix que a més
d’impulsar la demanda es generi en paral·lel una oferta suficient de combustible en
forma de pellets o estelles. És a dir, s’impulsi d’aprofitament dels boscos per a la
generació de biomassa, que en l’actualitat només es dóna a la Serra de Llaberia.
En l’actualitat no hi ha prou externalitats per tal que es configuri un sector de gestió
forestal. És a dir, no es dóna prou suport a les iniciatives empresarials en aquest àmbit,
ni hi ha infraestructures que hi donen suport (com pot ser una planta logística o
paletitzadora), ni hi ha una oferta formativa que afavoreixi la disponibilitat de mà d’obra
qualificada.
Programa 6.2 Gestió agroforestal per a l’aprofitament de la Biomassa i dotació de
recursos i instal·lacions

Programes als que
dona resposta

Programa 7.1 Foment del talent i del desenvolupament professional
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Generar un context més favorable per la dinamització del sector de la gestió forestal,
dotant-lo de serveis i infraestructures que en donin suport.
Desenvolupament del teixit empresarial vinculat a la gestió dels espais agroforestals.
Creació d’ocupació al voltant de la gestió dels espais agroforestals.

A qui va adreçat?

A empreses, propietaris forestals i persones interessades a treballar en el sector.
Realització d’un estudi sobre els serveis i infraestructures necessàries per impulsar el
sector forestal (que inclogui una valoració d’opcions, dels costos d’implementació i dels
models de gestió). Aquest estudi inclouria l’anàlisi de la viabilitat de la posada en marxa
d’una planta paletitzadora i de l’impuls del servei comarcal de biomassa.
Identificació d’actors i agents clau per a la dinamització del mercat de la biomassa i en la
gestió forestal.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Jornada d’intercanvi amb altres territoris per a conèixer bones pràctiques en la
dinamització del sector forestal. Una part de la jornada hauria d’anar adreçada a electes,
ja que es tractaria de sensibilitzar sobre la necessitat de mancomunar serveis i/o
impulsar consorcis per a la gestió forestal.
Realització d’una sèrie de reunions amb els alcaldes de la comarca per consensuar un
model de gestió forestal per a l’aprofitament de la biomassa comarcal.
Posada en marxa d’un servei comarcal d’assessorament i impuls de projectes
empresarials en la gestió forestal i l’explotació de la biomassa.
Realització d’accions de capacitació especialitzada en la gestió forestal.

Plantejament
innovador

S’aborda el problema de l’oferta en paral·lel a l’impuls de la demanda, per tal que el
model sigui sostenible.

Factors clau d’èxit

És clau conscienciar als electes sobre la necessitat de coordinar les polítiques que donen
suport a la generació d’un mercat de biomassa per a la gestió dels espais agroforestalsi i
dels beneficis que això comporta en relació a la retenció de població, prevenció
d’incendis, reducció dels efectes del canvi climàtic i manteniment dels ecosistemes i la
biodiversitat.
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Governança

El Consell Comarcal ha de liderar el projecte en termes de crear els espais per a que els
municipis arribin a acords per tal d’impulsar serveis i generar les infraestructures
necessàries.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

A través de subvencions i ajuts del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural. També a través dels fons NextGenUE es pot aconseguir finançament.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Disposar de l’estudi, el mapeig d’actors i la realització de la jornada.
Haver iniciat les reunions amb electes per tal d’anar consensuant el model de
concertació territorial i els instruments de treball.
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Projecte 16. Impulsar la creació d’una taula per la formació
professionalitzadora

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

En l’actualitat les direccions dels IES es reuneixen periòdicament per tal de coordinar
l’oferta que s’ofereix i evitar entrar en competència, configurant una oferta
complementària. S’assenyala que aquest espai coordinació s’hauria d’ampliar a la
programació de l’oferta de formació ocupacional i continua, creant un nou espai o
ampliant l’existent amb la resta d’agents que impulsen aquesta oferta (ajuntaments
d’Ascó, Flix, el Consell Comarcal, IDFO i BRM). En l’actualitat hi ha certa relació entre els
IES i els serveis d’ocupació però és mínima i cal avançar en la integració dels tres
subsistemes de formació. D’altra banda, també es constata hi ha poca o gens coordinació
entre les entitats que ofereixen formació ocupacional i continua. A partir d’unes
necessitats cada institució intenta oferir una oferta i el resultat és que se solapen
formacions amb el mateix contingut. S’apunta que caldria avançar en la coordinació i
veure què detecta cadascú i treballar conjuntament l’oferta. Per últim, degut als elevats
requeriments que té l’homologació d’espais per oferir formació ocupacional (Certificats
de Professionalitat), és clau que hi hagi una major coordinació amb el conjunt d'agents.
En relació a aquest punt és important assenyalar que des d’Educació es dona suport als
IES per tal que incorporin els CPs a la seva oferta, aprofitant les infraestructures i el
professorat del que ja disposen i això obre un nou escenari per a la programació de
formació ocupacional i continua a la comarca, que segurament caldrà abordar entre
totes les institucions per tal d’impulsar-la.
S’assenyala que les institucions que generen l’oferta estan en la gestió del dia a dia i que
els costa abordar la detecció de necessitats amb els recursos i dedicació que requereix
aquesta tasca. Si no es fa aquest procés difícilment es prendran decisions estratègiques
de futur. Per tant, cal crear un espai on a més de coordinar també es debatin i es
prioritzin quines són les estratègies comarcals de futur en matèria de formació. A més,
aquestes han d’anar relacionades amb les estratègies de desenvolupament econòmic
que s’impulsin a la comarca. D’altra banda, cal un recolzament institucional per a
consolidar aquesta oferta més estratègica i transformadora, no es pot deixar en mans
només dels IES.
L’actual oferta es diferencia poc del que s’ofereix en d’altres nodes formatius com Reus,
Tortosa o Tarragona i als joves se’ls fa més atractiu marxar de la comarca. S’evidencia
que si s’ofereix un cicle amb algun tipus d’atractiu la matricula augmenta
significativament, es retè i atrau alumnes d’altres comarques.
En l’àmbit de la formació ocupacional i continua hi ha desconeixement de l’oferta que
ofereix cada institució, generant duplicitats i arribant a un nombre menor de persones.
Programa 7.1 Foment del talent i del desenvolupament professional

Programes als que
dona resposta

Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Crear un espai de coneixença i de compartir informació i coneixements que aporti una
diagnosi de quins són els temes crítics i les oportunitats, de coordinació i planificació de
l’oferta de formacióprofessional, ocupacional i contínua.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Configurar una oferta atractiva i adaptada a les necessitats actuals i futures del territori,
la seva població activa i del teixit productiu.
Augmentar l’atractiu de l’oferta formativa comarcal, que sigui diferenciadora i diversa. I
més integrada entre els diferents subsistemes que ajudin a configurar itineraris
formatius.
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Configurar una oferta complementària entre els diferents subsistemes de formació que
permeti configurar itineraris formatius i que eviti les duplicitats entre els diferents
operadors de formació.
Incrementar l’oferta formativa actual de la comarca, aprofitant la possibilitat d’oferir CP
als IES.
Augmentar el nombre de persones que es formen en els diferents subsistemes
formatius.
A qui va adreçat?

A tots els operadors de formació, SOC i Departament d’Educació.
A les empreses i la població activa indirectament.
Identificació dels actors a participar a la Taula i establiment de contactes bilaterals entre
el Consell Comarcal i les entitats per aconseguir l’adhesió per la creació d’aquest espai
de trobada.
Constitució de la Taula en base a la realització de diverses reunions on es defineixin els
objectius i la metodologia de treball (els àmbits d’actuació, cada quan reunir-se, qui
porta l’assistència tècnica, etc.). Valorar si es crea un nou espai o s’amplia l’existent.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Valoració de l’oferta formativa actual de la comarca i de les comarques de l’entorn.
Relacionar-ho amb les estratègies de desenvolupament econòmic que es volen impulsar
(Pla de reactivació).
Disseny d’una oferta comarcal conjunta: quins cicles formatius, quins certificats de
professionalitat, etc.
Disseny dels mecanismes de difusió per tal de donar a conèixer l’oferta formativa de
forma conjunta. També de com informar de les novetats en relació a aquesta.
Realització de reunions periòdiques per tal de fer un seguiment de les dificultats i
oportunitats per impulsar l’oferta prevista.

Plantejament
innovador

Avançar cap a un model de concertació és innovador en sí mateix, ja que no és habitual
trobar aquests espais i el més freqüent és que cada agent programi per la seva banda.
La integració dels operadors dels tres subsistemes a la taula.

Factors clau d’èxit

Que hi hagi relació entre la taula i els agents que donen suport a estratègies de
desenvolupament econòmic.
L’oferta s’hauria de plantejar en termes supracomarcals, amb la Terra Alta i part del
Priorat.

Governança

El Consell Comarcal com a entitat amb autoritat per a convocar a tots els agents i entitat
que lidera els processos de reflexió estratègica i de coordinació d’agents.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

S’hauria de finançar en el marc del Ribera d’Ebre VIVA (Programa 7comarques del SOC),
ja que és una de les finalitats d’aquest programa.
Constitució de la Taula per la formació professionalitzadora.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Configuració d’una oferta comarcal conjunta de formació professionalitzadora integrada.
Incorporació de nous certificats de professionalitat a l’oferta actual a través dels IES.
Mecanismes de difusió de l’oferta creats i en funcionament.
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Projecte 17. Serveis Ocupacionals d’inserció sociolaboral
Breu descripció de l’acció:
Donar continuïtat a les dinàmiques de millora de l’ocupabilitat de la comarca que es van començar a
desenvolupar el 2012 en base a:
Oferir una atenció individualitzada i personalitzada d’aquelles persones en recerca de feina. Prioritzant aquells
col·lectius amb especials dificultat d’accés al mercat laboral. Donant preferència a persones joves amb baix nivell
formatiu o amb escassa experiència laboral, dones, persones aturades de més de 45 anys i persones aturades de
llarga durada per tal de ser ocupades preferentment a empreses de la Ribera d’Ebre mitjançant accions de suport
individualitzat i personalitzat a tots els municipis de la Ribera d’Ebre i accions en grup per a la millora
competencial.
La millora de la competitivitat de les empreses de la comarca a partir de la detecció necessitats i donant-los-hi
resposta a través de suports, especialment en l’àmbit de la intermediació laboral, facilitant la contractació de
persones de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral de la Ribera d’Ebre i impulsant la millora de la gestió
dels Recursos Humans a través d’una eina d’anàlisi de les ocupacions (mapa ocupacional) en clau competencial.
Programes als que dona resposta:
Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals
Entitat que executa d’acció:

Responsable tècnic de l’acció:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Tècnic/a de prospecció empresarial
Tècnic/a d’inserció sociolaboral 1
Tècnic/a d’inserció sociolaboral 2
Tècnic/a d’inserció sociolaboral 3

Objectius específics de l’acció:
Aproximar al mercat laboral a aquelles persones amb especials dificultats per a la inserció sociolaboral.
Realitzar una diagnosi de quins col·lectius es queden fora del sistema i no són atesos pels serveis ocupacionals.
Analitzar quin és el volum i quines actuacions s’haurien de realitzar per atendre’ls.
Atendre a les persones de la comarca en situació de recerca de feina i que es trobin en especial dificultat per
accedir al mercat laboral i amb disposició a participar al Dispositiu i definir un pla de treball individual, flexible
i personalitzat a partir d’un diagnòstic d’ocupabilitat previ que ens permeti conèixer la seva situació davant la
inserció i fer-ne el seguiment.
Elaborar un balanç competencial inicial pel posterior desenvolupament de les competències bàsiques per a la
recerca de feina, tècniques i transversals més demandades per les empreses de la Ribera d’Ebre.
Afavorir la motivació per l’ocupació de les persones participants.
Adquirir coneixements tècnics i professionals específics dels perfils professionals on hi hagi requeriments del
teixit empresarial.
Afavorir la incorporació i/o permanència en el mercat de treball del màxim número de persones participants.
Incidir en la inserció laboral de les persones aturades de llarga durada, principalment aquelles amb limitacions
significatives de caràcter físic, psíquic, sensorial o en competències transversals, a través d'un conjunt
d'estratègies i procediments tècnics del treball amb suport, ajustats a les necessitats individuals. Potenciar els
beneficis per l’empresa privada per acollir els beneficiaris d’aquests programes, sobretot vers les persones en
situació de desocupació de llarga durada.
Valorar millores a introduir en els plans d’ocupació per a garantir l’ocupabilitat de les persones que participen
en aquest tipus de política.
Valorar la possibilitat d’impulsar una empresa d’inserció o algun programa per l’adaptació dels llocs de treball a
l’empresa ordinària.
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Millorar la competitivitat de les empreses:
Assessorament i definició de les necessitats competencials dels perfils professionals de baixa qualificació
(Mapes Ocupacionals) per a llocs de treball amb perspectiva de creixement i de rellevant importància per al
correcte desenvolupament de l’activitat econòmica de l’empresa.
Optimització dels processos de contractació millorant la identificació de possibles candidats en la intermediació
laboral.
Presentació de la cartera de serveis i suport en: processos de selecció, seguiment de la contractació, pràctiques
no laborals en empreses...
Millorar l’ocupabilitat del territori:
Definir una estratègia conjunta de treball a nivell comarcal per millorar l’ocupació del territori i a partir d’aquí
buscar les estratègies de finançament per dur-la a terme. Aquesta acció s’enllaça amb el projecte 18.
Establir col·laboracions amb iniciatives de desenvolupament local i altres que fomentin el suport a l’accés al
treball i la promoció laboral.
Influir en la creació de mecanismes de participació de les persones en recerca de feina en el procés de
dinamització del territori.
Tipologia dels beneficiaris:
Persones aturades en recerca de feina, especialment, aquelles que conformen els col·lectius amb dificultats
especials d’inserció laboral.
Empreses de la comarca.
Ajuntaments.
Oficina de Treball de la Generalitat (Móra d’Ebre).
Instituts de secundària (Flix i Móra d’Ebre).
Centre d’Empreses del Flix.
Oficina de Desenvolupament Local d’Ascó.
Àrea de serveis socials bàsics del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Públic en general.
Pressupost:
191.721,06 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques

Dates d’inici i finalització aproximades previstes:
Novembre 2021 – Octubre 2022
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Projecte 18. Impulsar la creació d’un espai de trobada comarcal per definir
una cartera de serveis en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

En l’actualitat les entitats que impulsen polítiques actives d’ocupació son més reactives
que proactives en relació als programes i serveis que ofereixen. És a dir, en cada
moment s’analitza l’oportunitat de presentar-se a cada convocatòria de les subvencions
que impulsa principalment el SOC. S’assenyala que cal ser més proactius i pensar quins
serveis i programes es volen oferir a la comarca entre tots els agents en base a les
necessitats detectades i coordinar-se per cercar el finançament d’aquestes.
Una altra feblesa del sistema que es detecta és que moltes empreses desconeixen els
recursos i serveis que s’ofereixen en relació a les polítiques actives d’ocupació. Recursos
que els poden ser molt útils per a la millora de l’ocupabilitat de les seves plantilles.
Aquesta situació es pot també extrapolar a la població activa.
Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals

Programes als que
dona resposta

Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Que hi hagi una planificació conjunta a curt i mig termini de totes les entitats que
impulsen polítiques actives d’ocupació a la comarca en base a una diagnosi de les
necessitats presents i futures del teixit empresarial i de la força de treball.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Que hi hagi una major coordinació entre els agents.
Que la comarca disposi d’una cartera de serveis en matèria d’ocupació que integri tota
l’oferta.
Que a les empreses els arribi la informació sobre els recursos i serveis disponibles en
matèria d’ocupació. També a la força de treball.

A qui va adreçat?

A les entitats que gestionen serveis i programes en matèria d’ocupació.
A les empreses localitzades a la comarca i a la població activa.





Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)







Identificació dels actors a participar en aquests espais i establiment de contactes
bilaterals entre el Consell Comarcal i les entitats per aconseguir l’adhesió per la
creació d’aquest espai de trobada.
Constitució de l’espai de trobada en base a la realització de diverses reunions on es
defineixin els objectius i la metodologia de treball (els àmbits d’actuació, cada quan
reunir-se, qui porta l’assistència tècnica, etc.).
A partir dels diferents treballs de reflexió estratègica i planificació (entre els quals
aquest Pla de reactivació), realitzar un exercici de priorització d’aquelles accions en
matèria d’ocupació a impulsar.
Realització d’un exercici d’inventari dels recursos i polítiques que hi ha a la comarca
que donen suport a les polítiques actives d’ocupació. Quins programes i serveis,
quins equipaments i el personal que hi dona suport.
Definir un pla operatiu d’accions a impulsar pels propers dos anys amb una major
concreció de les actuacions, la governança i el finançament previst.
Creació d’una cartera de serveis comarcal en matèria d’ocupació: Què s’ofereix i qui
fa què?
Disseny dels mecanismes de difusió per tal de donar a conèixer la cartera de serveis
entre les empreses i la població activa de forma conjunta (valorar la possibilitat
d’una finestreta única). També de com informar de les novetats en relació als
programes i serveis que inclou.
Realització de reunions periòdiques per tal de fer un seguiment de l’execució de les
actuacions (quin és el seu estat i quines dificultats d’execució apareixen) i de
concreció de projectes i serveis en base a convocatòries que s’hi adeqüen.
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Plantejament
innovador

Factors clau d’èxit



Avançar cap a un model de concertació és innovador en sí mateix, ja que no és
habitual trobar aquests espais i el més freqüent és que cada agent programi per la
seva banda.



Que hi hagi una implicació total de les entitats que majoritàriament gestionen els
recursos en matèria d’ocupació i un recolzament polític de les administracions més
rellevants.



El Consell Comarcal és l’entitat que en l’actualitat gestiona més recursos i disposa de
més personal. També és qui ha lidera els processos de reflexió estratègica i
planificació, per tant hauria de liderar aquesta actuació. Es per tant, qui ha de
treballar per tal que se sumin la resta d’actors i per obtenir el recolzament polític a
aquesta acció.



S’hauria de finançar en el marc del Ribera d’Ebre VIVA (Programa 7comarques del
SOC), ja que és una de les finalitats d’aquest programa.



La constitució de l’espai de trobada i l’acord dels actors per impulsar-lo. Així com de
la metodologia de treball.
La realització de l’inventari de recursos i la creació d’una cartera de serveis.
La creació dels mecanismes de difusió de la informació relativa a la cartera de
serveis.
La realització d’algunes reunions de seguiment.

Governança

Ho podem
assumir?
(Finançament)

Resultats esperats
(propers 2 anys)
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Projecte 19. Impulsar bancs de terres i espais test agraris
Aquesta actuació té molts punts en comú amb la que es planteja al taller d’ideació per fomentar el món
cooperatiu agrari (Impulsar el relleu generacional a les cooperatives i al món agrari) i s’haurien de
combinar en una sola acció.
La superfície forestal no para de créixer com a conseqüència de l’abandonament de
l’activitat agrària fruit de la manca de relleu per part de les generacions més joves i del
despoblament que viuen els municipis rurals.
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

L’activitat agrària i ramadera és clau per al manteniment dels espais naturals i els
ecosistemes. El mosaic agroforestal és clau per evitar que els efectes dels incendis siguin
majors i també per mantenir la biodiversitat.
Hi ha una concentració important de la propietat, fet que dificulta l’accés a la terra per
part de joves o persones que no tenen un vincle familiar directe amb l’activitat. També
manca de coneixements i experiència que pot dificultar el desenvolupament de l’activitat
primària.
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria

Programes als que
dona resposta

Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Programa 6.1 Accions per a la millora de la resiliència climàtica i la biodiversitat
Programa 1.1 Modernització del sector agroalimentari
Evitar l’abandonament de l’activitat agrària i silvícola.
Que la superfície forestal no creixi fruit de l’abandonament de l’activitat agrària i que es
mantingui el mosaic agroforestal per tal que aquests espais siguin més resilients davant
el canvi climàtic i els incendis forestals.
Combatre el despoblament de les zones rurals.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Atraure joves i gent nova emprenedora al món agrari. Explorar nous models d’accés a la
pagesia.
Contribuir a la continuïtat del sector primari juntament amb la innovació amb la
incorporació de joves emprenedors amb projectes basats en l'agroecologia, la producció
ecològica, la transformació amb valor afegit, etc.
Impulsar projectes que tenen en compte la minimització dels impactes ambientals
negatius i aposten per un model agrari i forestal més sostenible.
Creació d’empreses agràries i generar oportunitats laborals a la comarca.
Mitjançant els bancs de terres donar suport indirectament a la creació d’agrupacions de
propietaris forestals.

A qui va adreçat?

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Persones que es vulguin iniciar en el sector agrari. Propietaris de finques rústiques
forestals i agràries.
Reunions i establiment d’un conveni de col·laboració amb els socis del projecte PECT
‘Pobles vius i actius. Territori equilibrat i innovador’ que coordina la Diputació de
Tarragona. També amb l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i l’Escola
Agrària de Gandesa pel desenvolupament dels espais test agraris, el CIS, la Unió de
pagesos i altres actors clau.
Campanya de sensibilització per atraure als joves al món agrari (recursos audiovisuals
amb difusió a través de xarxes socials, visites a les escoles de capacitació agrària). En la
campanya s’hauria de fer una petita investigació de mercat per veure quins són
elements cal fer èmfasi per atraure als joves.
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Inventari sobre les terres disponibles de cada municipi de la comarca per tal d’impulsar
un bancs de terres.
Impulsar projectes d’espai test agraris per a perfils sense un vincle familiar directe i amb
unes necessitats molt específiques en el procés d'instal·lació.
Donar a conèixer i vehicular les ajudes per a la incorporació de joves al món agrari.
Convenis de col·laboració de la Unió de pagesos amb el Consell Comarcal per tal que els
joves que volen iniciar-se al món agrari se’ls assessora, se’ls acompanya i assessora a
peu de camp, se’ls explica el model cooperatiu.
Plantejament
innovador

L’abordatge integral que es fa de la problemàtica, que va més enllà de donar suport a les
iniciatives impulsades per persones que volen iniciar un projecte. De manera que
s’aborda la necessitat també de treballar l’associacionisme i la col·laboració.

Factors clau d’èxit

És important trobar la manera de connectar amb els joves per tal de fer-los atractiva
l’activitat primària (cal analitzar bé què els pot fer atraure).

Governança

És clau el lideratge del Consell Comarcal juntament amb el CIS. No obstant, cal la
complicitat d’entitats com Unió de pagesos, Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya, ARCA i la Diputació de Tarragona.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

Moltes de les actuacions es podrien assumir des dels programes Ribera d’Ebre VIVA del
Consell Comarcal i el projecte LEADER del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques (CIS).
Pel funcionament dels espais-test es comptaria amb subvencions i ajuts públics de la
Generalitat. Així mateix, per donar suport als espais-test, també es comptaria amb
aportacions econòmiques puntuals de ciutadans, entitats, fundacions, institucions, etc. i
aportacions en espècie com terres en desús, material agrícola o hores.
Disposar de l’inventari i posada en marxa del Banc de terres.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Establiment de convenis amb la Diputació de Tarragona i amb entitats com ARCA per
impulsar els espais test, amb la Unió de pagesos pels assessoraments o amb el CIS per a
la canalització dels ajuts.
Execució de les accions de sensibilització a les escoles, població i electes sobre la funció
social, mediambiental del sector agrari i del món cooperatiu.
Estructuració d’un model d’atenció als joves i persones que es volen incorporar al sector
agrari.
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Projecte 20. Assistència tècnica per a l’acompanyament en el
desenvolupament competencial personal per generar projectes
empresarials en l’àmbit social d’atenció a les persones
Breu descripció de l’acció:
Iniciarun procés d’acompanyament a les persones que es trobin en situació per la generació d’un projecte
empresarial on es defineixin i es millorin els factors personals, estructurals i les competències clau que
influencien en aquest projecte amb l’objectiu d’oferir eines per la millora del seudesenvolupament al llarg del
procés de creació d’una activitat econòmica en l’àmbit dels serveis a les persones.
Dins d’aquesta acció es preveu: l’acompanyament en la millora de competències clau per l’emprenedoria, en la
creació del pla d’empresa i en la millora de competències professionals en l’atenció de persones dependents.
Programes als que dona resposta:
Programa 7.1 Foment del talent i del desenvolupament professional
Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals
Programa 8.1 Suport al relleu generacional i a l’emprenedoria
Programa 9.2 Suport a l’envelliment actiu i impuls de serveis d’atenció a la dependència
Entitat que executa d’acció:

Responsable tècnic de l’acció:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Tècnic/a de prospecció empresarial
Tècnic/a d’inserció sociolaboral 1
Tècnic/a d’inserció sociolaboral 2

Objectius específics de l’acció:
Assessorament tècnic per donar a conèixer a les persones participants l’impacte en el propi projecte dels nous
requeriments de l’emprenedor/a per donar resposta a un nou context econòmic i social.
Reforçar d’adquisició de les coordenades per alinear el propi projecte de vida amb el projecte o iniciativa
emprenedora de les persones participants.
Donar a conèixera les persones participants i practicar amb una metodologia per identificar les competències
emprenedores fortes i les que s’han de millorar per tirar endavant el projecte amb èxit.
Facilitar la transferència i entrenament de les competències tècniques per tal d’elaborar unprojecte i posar en
funcionament una empresa.
Realitzar l’assessorament tècnic i transferència de coneixement per tal que l’equip tècnic del projecte incorpori
la metodologia d’emprenedoria en clau de competències amb un conjunt de coordenades i eines quepermetin
millorar l’acompanyament a les persones participants. Tenint en compte tant els aspectes més rellevants d’un
projecte empresarial com els aspectes que afecten la persona emprenedora.
Tipologia dels beneficiaris:
Acció adreçada a un mínim de 10 i un màxim de 12 persones, que es troben en situació de definició del seu
projecte emprenedor o havent-lo iniciat, es troben en diferents dificultats i barreres.
Pressupost:
14.960,00 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques
Dates d’inici i finalització aproximades previstes:
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Novembre 2021 – Octubre 2022
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Projecte 21. Centre per a la Nova Ruralitat
El repte demogràfic és un dels principals desafiaments que ha d’abordar la comarca en
les properes dècades. Partint d’un perfil demogràfic més envellit que el de la resta de la
demarcació, en els últims anys el pes de la població de més de 65 anys no ha deixat de
créixer, així com el de la població de més de 85 anys. De fet, municipis com la Palma
d’Ebre o Rasquera, ja compten amb més d’un 30,0% de població amb més de 65 anys.
Aquesta dinàmica posa en risc el relleu generacional de moltes activitats econòmiques,
especialment al sector agrari i ramader, però també del relleu del món associatiu, que
dóna vida a tot un seguit d’activitats culturals, polítiques, esportives, etc. i també en el
comerç, que és clau pel manteniment de serveis bàsics en el món rural. L’envelliment i la
falta de relleu posa en risc no només la continuïtat de tot un seguit d’activitats, sinó
també la vida, el dinamisme i la vitalitat dels pobles de la Ribera d’Ebre.
Davant d’una població amb edats cada vegada més avançades, cal garantir que aquest
envelliment sigui de qualitat. Per fer-ho, és necessari que els serveis socials, sanitaris,
culturals, d’esbarjo, etc. siguin accessibles a tothom mitjançant una distribució
equitativa d’aquests pel territori i oferint serveis de transport amb condicions
adequades en preu, horaris i freqüències. Un altre punt central serà l’atenció a la
dependència, un sector en el que caldrà créixer tant en quantitat com en qualitat per a
donar resposta a les futures necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, la comarca ha
tendit a incrementar l’oferta de places de residències i centres de dia, però cal abordar la
situació des d’una perspectiva holística per tal de respondre de manera adequada al
repte que es planteja, per exemple, trobant l’encaix entre la demanda de serveis
d’atenció a la dependència i l’oferta formativa de la comarca. En definitiva, cal que la
comarca es plantegi l’objectiu ineludible de garantir un envelliment actiu i una qualitat
de vida adequada per a la seva ciutadania.
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

Un dels principals actius de la comarca se situa en la prestació de serveis de proximitat
centrats en la persona. 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, el tracte més proper també es dóna en una relació i una comunicació més
directes entre la ciutadania 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, que expressen que
en l’àmbit urbà aquesta proximitat i accessibilitat dels serveis és menor.
L’altre element que també es valora molt favorablement és que aquests serveis
presenten una menor congestió respecte a àmbits més densament poblats. És el cas de
les ràtios d’alumnes per aula en l’educació infantil, primària i secundària, per exemple.
Aquest marcat caràcter de proximitat amb un enfocament personalitzat, fruit d’una
menor congestió, permet tractar cada situació de manera molt individualitzada,
conduint a una millor qualitat en la prestació del servei. Un exemple d’això són les
escoles rurals. Elsserveis educatius, d’altra banda, són un factor clau en l’atracció de
població jove que demanda projectes educatius innovadors pel seus fills, amb una
atenció molt més personalitzada que la que s’ofereix en àmbits on aquests serveis estan
més congestionats.
L’atracció de nova població requereix polítiques d’acollida i d’accés a l’habitatge. Per fer
possible el posicionament de la Ribera d’Ebre com un entorn ideal on iniciar nous
projectes vitals cal que la comarca aposti per la millora de la qualitat i l’oferta de serveis
actualment disponible com a factor cabdal per a l’atracció de població. El baix preu de
l’habitatge i la gran disponibilitat d’espais en desús obren la porta a la creació de nous
habitatges i a l’atracció de noves activitats que s’hi vulguin localitzar. No obstant, cal que
aquests espais i habitatges en desús es treguin al mercat i deixin d’estar immobilitzats i
de ser inaccessibles per a la població en general (especialment per aquelles persones
que no tenen un arrelament a la comarca i desconeixen els canals per accedir-hi), ja que,
si no es porten a terme polítiques actives en matèria d’habitatge i rehabilitació,
l’oportunitat de revertir el despoblament oberta per la covid-19 pot quedar
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desaprofitada. A més de l’habitatge, alguns dels factors d’atracció de població són
l’existència de polítiques i serveis d’acollida i d’una xarxa de serveis de proximitat i de
qualitat, amb una oferta formativa amb projectes educatius innovadors, un sistema de
salut proper i poc congestionat, la disponibilitat d’activitats i espais d’oci, programes
culturals atractius i per a diferents públics, etc.
També cal assenyalar que 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 i la sensació que hi ha menys control social a les ciutats esdevenen factors
d’atracció cap a les àrees urbanes. El desmantellament de prejudicis, l’acceptació i el
reconeixement de la diversitat i l’obertura a expectatives vitals diverses podrien ajudar
a evitar la pèrdua de població local i a atraure’n de nova.
Arran de la pandèmia l’estil de vida rural està cada cop més valorat i es percep com una
oportunitat pel repoblament de la comarca. La pandèmia i les mesures per contenir-la
com el confinament domiciliari, municipal o comarcal han posat en evidència la
necessitat d’habitar en entorns saludables i de qualitat, que permetin mantenir el vincle
imprescindible dels éssers humans amb la natura. L’aturada de l’activitat econòmica
també va evidenciar la possibilitat de portar uns ritmes de vida més lents i amb menor
estrès, posant de manifest la importància de la qualitat de vida i les relacions humanes.
Tots aquests aspectes han fet guanyar rellevància als entorns rurals com a espais idonis
on poder desenvolupar projectes vitals caracteritzats per la proximitat a la natura, uns
vincles socials més sòlids, uns estils de vida més saludables, majors facilitats de
conciliació familiar, serveis menys congestionats i amb una atenció més centrada en la
persona, etc. La pèrdua de 90 mil habitants (una superilla) que va registrar la ciutat de
Barcelona durant el 2020 i les dades de l’enquesta elaborada per l’Ajuntament en la que
un 30% de la població de la ciutat manifestava interès en anar a viure a altres territoris,
són proves del creixent interès pels entorns rurals per part de les persones i famílies
que resideixen en ciutats i zones metropolitanes congestionades. En tot aquest procés, la
digitalització està tenint un paper central, en tant que ha permès desvincular moltes
tasques de localitzacions específiques, fent possible la descentralització de molts
processos productius i facilitant el retorn de població, sovint amb elevats nivells
formatius, a les seves comarques d’origen. S’obre així una gran oportunitat per a acollir
tant a la població que retorna al seu territori on anteriorment no podia desenvolupar-se
professionalment, com a la població nouvinguda que desitja una major qualitat de vida i
un entorn més saludable on desenvolupar els seus projectes vitals.
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 i uns serveis més orientats a la persona. Per a fer possible la reversió del procés
de despoblament 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. L’existència de
projectes educatius atractius, la posada en marxa de serveis d’acollida per als nous
residents i per a la població interessada en viure a la comarca i la mediació per a fer
aflorar l’oferta potencial d’habitatge, poden ser aspectes molt positius que facilitin
l’arribada i la retenció de nous residents a la comarca.
Alguns dels objectius que es volen assolir són:
Què es vol
aconseguir?
(objectius)






Establir polítiques de desenvolupament rural sòlides i consensuades en un model de
quàdruple hèlix.
Continuar i millorar la prestació de serveis de proximitat centrats en la persona.
L’atracció de nova població mitjançant polítiques d’acollida i d’accés a l’habitatge.
Crear oportunitats laborals que ajudin a la retenció i captació de talent.
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A qui va adreçat?

Lluitar contra el despoblament millorant la qualitat de vida dels habitants de les
zones rurals.
Potenciar les activitats econòmiques existents i impulsar-ne de noves.
Combatre la bretxa digital.

El projecte s’adreça tant a la ciutadania, com al sector empresarial i a les
administracions públiques.
El projecte de Centre per a la Nova Ruralitat de les Terres de l’Ebre engloba les
actuacions següents:








Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)









Creació d’un Centre de Transferència Tecnològica i Recerca centrat en l’anàlisi de la
nova ruralitat, coordinat per la URV i que integri els ens territorials de la
demarcació amb la mirada posada en afrontar el repte del repoblament i l’equilibri
territorial. Aquest centre ha d’aportar la visió acadèmica, la definició d’estratègies i
les eines pel seguiment de l’execució de les actuacions i la mesura dels resultats que
es vagin assolint.
Dotació d’un Oficina Tècnica amb l’estructura necessària per l’execució i seguiment
del projecte. Inclou les estratègies dirigides a aplicar els ODS a l’Ebre,la coordinació i
gestió de les antenes d’acollida i l’oficina tècnica de turisme sostenible vinculada a la
Reserva de la Biosfera.
Un programa “Viure a Rural” que inclogui:
o Un estudi de l’estat de l’habitatge rural
o Ajuts de rehabilitació d’habitatge per a lloguer i lloguer social
o Impuls de noves formes d’accés a l’habitatge (masoveria urbana, etc.)
o Promocions d’habitatges assistits per cobrir les necessitats generades per
l’envelliment de la població.
o Oficina tècnica de gestió del programa.
Un programa d’impuls del treball i l’emprenedoria al món rural que inclogui:
o Plans d’ocupació i inclusió.
o Tiquet autònom i cooperatiu rural.
o Xarxa de coworking, vivers d’empresa i serveis d’acollida.
o Serveis d’inserció i orientació laboral.
Un programa de suport a la indústria agroalimentària i manufacturera:
o Banc de Terres
o Modernització i innovació del cooperativisme agrari.
o Xarxa d’obradors compartits.
o Economia circular i simbiosi industrial.
o Logística.
o Modernització i innovació del sector agrícola, cadena de valor: agricultura
de precisió, digitalització, valorització del producte local artesanal.
o Blockchain en la traçabilitat del producte agroalimentari.
o Dinamització i cooperació de la indústria agroalimentària.
o PAEs i zones industrials
Teixit comercial i serveis:
o Estudi i diagnosi
o Digitalització del sector comercial
o Accés i reobertura de locals comercials
o Dinamització d’espais comercials
Digitalització i Tecnologies Digitals Avançades
o Àrea Rural 5G de les Terres de l’Ebre
o Digitalització empresarial
o Digitalització ciutadana
o Digitalització de l’administració
Transport a l’entorn rural
o Servei de transport a demanda
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El projecte requerirà de la implicació a diferent nivell, com a mínim, dels agents
següents:


Governança









Consells Comarcals
URV (Vicerectorat de Recerca i Transferència, CELIR, Campus URV Terres de l’Ebre,
ORC i USPIR)
Delegació del Govern
ACCIO
IDECE
Diputació de Tarragona
Agències de Desenvolupament Rural
COPATE
CESTE

El projecte es desenvoluparà a mesura que es vagin aconseguint els fons necessaris.
Aquests provindran principalment de:
Ho podem
assumir?
(Finançament)






Administracions locals (ajuntaments, consells, diputació)
Generalitat de Catalunya
Fons Estatals
Fons europeus, en especial fons Next Generation, com ara les convocatòries
previstes per lluitar contra el despoblament rural.

Disposar de l’estructura i la capacitat de finançament per:


Resultats esperats
(propers 2 anys)






Oferir coneixement als agents socioeconòmics en l’àmbit del desenvolupament
rural, la innovació i el repte demogràfic.
Donar suport a entitats públiques i privades en la sol·licitud d’ajuts i subvencions
competitives.
Gestionar projectes d’innovació rural, estratègics i d’abast territorial
Oferir un espai col·laboratiu on compartir idees, experiències i projectes en l’àmbit
rural i ambiental.
Oferir un banc de dades en accés obert que cobreixi totes les dimensions
socioeconòmiques, ambientals i demogràfiques territorials.
Esdevenir agent clau en l’avaluació i gestió de polítiques d’equilibri territorial.
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Projecte 22. Cercar solucions de transport per afavorir la mobilitat i
l’accessibilitat als centres de formació
Els joves de la comarca que volen realitzar els seus estudis professionalitzadors depenen
en bona part de l’oferta de transport públic. Actualment aquesta oferta de transport
públic se centra en la connexió amb els principals nodes formatius (Reus, Tarragona i
Tortosa), en detriment de la connexió entre els municipis de la comarca i els municipis
on estan situats els principals centres formatius de la comarca.

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

L’actual model de transport públic està pensat per a la connexió de nodes amb massa
crítica d’usuaris. En el món rural aquesta no és la realitat i es fa necessari impulsar
solucions adaptades a aquesta especificitat. Les noves tecnologies representen una
oportunitat per dissenyar noves solucions més flexibles, com el transport sota demanda
o l’impuls de la mobilitat amb els nous ginys elèctrics.
En l’actualitat la majoria de joves de la comarca estudien fora, produint-se una fuita de
talent important, ja que molts d’aquests joves acaben desenvolupant la seva vida
personal i professional on han realitzat els seus estudis.
Es dóna un procés de doble exclusió dels joves que provenen d’entorns familiars més
vulnerables per les dificultats d’accés a l’oferta formativa, que sovint els porta a
l’abandonament dels estudis professionalitzadors o bé a optar per una opció que no és la
desitjada però que no té costos de transport associats.

Programes als que
dona resposta

Programa 9.1 Desplegament d’una xarxa de transport públic adequada a la realitat del
món rural i amb connexió als principals nodes proveïdors de serveis especialitzats
Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Programa 7.1 Foment del talent i del desenvolupament professional
Retenir un major nombre de joves que resideixen i estudien a la comarca i atraure joves
d’altres comarques.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Donar solucions per a la mobilitat intracomarcal per tal de connectar els llocs de
residencia dels joves amb els centres de formació.
Afavorir que els joves en risc d’exclusió segueixen els seus estudis professionalitzadors.
Impulsar la diversificació i el reforç de l’oferta formativa de la comarca com a
conseqüència d’una major demanda interna i externa.

A qui va adreçat?

Als joves de la comarca, però també a la població en general, ja que se’n podrien
beneficiar altres col·lectius.
A les empreses que ofereixen solucions de mobilitat.
Identificació dels actors clau per a dur un procés de designthinking: usuaris,
solucionadors/operadors de mobilitat, administracions públiques implicades, empreses
tecnològiques.
Realitzar d’una sèrie de tallers de designthinking amb els agents identificats.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Valoració de les solucions proporcionades des del punt de vista tècnic i econòmic. La
idea és acabar seleccionant la més adequada.
Realització d’una sèrie de reunions amb diferents administracions superiors per tal
d’obtenir el finançament: Diputació de Tarragona i Generalitat.
Prototipatge de la solució escollida i realització d’una prova pilot.
Impulsar un sistema de beques de transport que vagi adreçat principalment als joves
d’entorns familiars vulnerables.
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Millorar la informació que es proveeix sobre l’oferta de transport a la comarca,
mitjançant un espai de consulta actualitzat.
Plantejament
innovador

L’actuació en sí se centra en innovar en la manera en que es proveeixen les solucions de
mobilitat. Caldrà imaginar altres maneres d’abordar-ho des de la perspectiva del món
rural.

Factors clau d’èxit

Que les solucions que s’acabin plantejant siguin també transferibles a d’altres col·lectius
que depenen del transport públic, com la gent gran, les dones, la població estrangera.

Governança

Aquesta actuació l’ha de liderar el Consell Comarcal, tot i que ha de trobar prou
complicitat d’altres administracions superiors.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

El finançament d’aquesta actuació hauria de provenir de la Generalitat (diversos
departaments: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i
Departament d’Educació), però també la Diputació de Tarragona.
La reformulació del sistema de beques per tal que prioritzi els joves més vulnerables.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

La identificació de les solucions més adequades per abordar la mobilitat dels joves
estudiants.
Iniciades les negociacions amb les administracions superiors per a implementar una
prova pilot de les solucions aportades.
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Projecte 23. Borsa de professionals comarcal compartida
El sector d’atenció a les persones té una demanda creixent que amb l’envelliment de la
població es preveu que sigui més important en els propers anys. Aquest ha estat molt
important durant la pandèmia, però és una situació força estructural, ja que els darrers
anys ha incrementat molt i es preveu que s’incrementi encara més en els curt i mig
termini.
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

El sector té dificultats per atraure persones que estiguin interessades a treballar en
l’atenció a les persones dependents (sobretot joves).
En l’actualitat als serveis d’ocupació els genera molt feina haver de consultar totes les
ofertes que s’ofereixen des de les diferents institucions de la comarca que tenen borsa
de treball, ja que s’ha d’integrar manualment aquesta oferta per tal de canalitzar-la cap
als usuaris del servei.
El fet que les ofertes laborals estiguin disperses entre les diferents borses de treball
existents fa que la intermediació laboral sigui menys transparent per aquelles persones
que estan fent recerca activa de feina.
Programa 7.2 Reforç dels serveis ocupacionals

Programes als que
dona resposta

Programa 9.2 Suport a l’envelliment actiu i impuls de serveis d’atenció a la dependència
Programa 7.3 Foment de l’arrelament
Garantir el personal per cobrir l’augment de personal que té el sector sanitari i de
serveis socials.
Que les persones que s’han quedat sense feina tinguin una oportunitat laboral en un
sector d’alta demanda.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Que la recerca de feina sigui més senzilla per als demandants d’ocupació i que les ofertes
de treball que ofereixen les institucions arribin al màxim de persones.
La integració de les borses de treball existents a la comarca que gestionen els IES, OTG i
els serveis locals d’ocupació en una sola que proveeixi de la informació sobre les ofertes
a les persones que fan recerca activa de feina.
També es vol aconseguir que més persones s’interessin per treballar en el sector o si
més no es visibilitzin quines son.
Persones desocupades o que s’incorporen al món laboral.

A qui va adreçat?

Empreses i institucions públiques i del tercer sector de l’àmbit sanitari i social.
Centres de formació i serveis públics i privats d’ocupació.
Identificar totes les borses de treball rellevants a la comarca.
Fer una reunió inicial amb participació tècnica i política en el que es plantegi la idea
d’impulsar una borsa de treball comarcal.

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Realitzar diverses reunions de treball amb els/les responsables d’aquestes borses de
treball per tal de replantejar com fer arribar les ofertes i quina hauria de ser la solució
tecnològica i les funcions a implementar.
Fer una valoració de diferents opcions tant econòmica com tècnica.
Elevar els resultats a nivell polític per tal de valorar i triar l’opció més adequada.
Incorporar en aquest procés a la Diputació de Tarragona.
Contacte amb diferents administracions públiques per a la recerca de finançament.
Implementar la solució tecnològica per la publicació de les ofertes obertes per tal que les
persones puguin presentar la seva candidatura.

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

153

Realització d’una jornada de networking entre empreses del sector de les cures i
persones disposades a treballar en el sector. Amb la filosofia d’un speed-dating es donen
a conèixer les empreses i les persones candidates, abans els serveis d’ocupació hauran
fet un procés de preselecció de candidatures i una campanya per donar a conèixer
l’activitat i atraure a possibles persones interessades. En aquest punt és important
incorporar als IES on una part de la jornada pot anar destinada a donar a conèixer les
professions i a les empreses del sector.
Plantejament
innovador

El treball conjunt entre totes les borses de treball per tal d’abordar una necessitat que és
clau en la recerca de feina i que pot millorar l’eficiència en el funcionament del mercat
laboral comarcal.
Que sigui transversal, que incorpori no només les ofertes relacionades amb serveis
socials i salut sinó de qualsevol sector econòmic.
Que s’integrin totes les borses de treball existents a la comarca.

Factors clau d’èxit

Governança

Amb la jornada de networking es vol atraure persones que puguin tenir un interès pel
sector i a partir d’aquí els serveis d’ocupació treballar el seu itinerari formatiu i
ocupacional. Entre aquestes poden haver-hi persones que actualment estan en el mercat
informal i que segurament els cal treballar la seva ocupabilitat.
El projecte ha d’estar liderat pel Consell Comarcal però caldria també incorporar a la
Diputació per tal que el projecte s’estengués a la resta del territori, en la línia del que
passa a la demarcació de Barcelona, amb la xarxa XALOC.
Es important que la resta d’institucions amb borsa de treball hi tinguin la màxima
implicació.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

El finançament s’hauria d’obtenir de la Diputació de Tarragona amb aportacions deles
institucions que hi participen.
Realització del procés de reflexió i de codisseny de les solucions tecnològiques per tal de
donar suport al procés d’intermediació.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Establiment dels acords tècnics i polítics per implementar les solucions.
Realització dels contactes per a la recerca de finançament.
Realització d’una primera edició de la jornada de networking del sector de les cures.
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Projecte 24. Recollir les necessitats de la gent gran i fomentar la seva
participació en el disseny i priorització dels serveis i programes que
s’impulsen
El model actual no està centrat en les necessitats de les persones. El sistema no
proporciona els serveis i recursos que segurament demandarien les persones grans.
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

És important conèixer la realitat de cada territori en relació a la voluntat de les persones
grans; sobre si viure en el propi domicili, en habitatges amb serveis compartits o bé en
l’àmbit residencial. També cal conèixer les diferencies generacionals existents dins la
diversitat que representa el col·lectiu i analitzar les tendències.
En aquesta reunió s’han plantejat diverses propostes d’actuació que costa prioritzar
perquè són les mateixes persones grans i persones amb discapacitat les que haurien de
decidir sobre el que creuen que pot millorar la seva vida i fomentar la seva autonomia.
Programa 9.2 Suport a l’envelliment actiu i impuls de serveis d’atenció a la dependència

Programes als que
dona resposta

Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

A qui va adreçat?

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Plantejament
innovador

Factors clau d’èxit
Governança

La idea és apoderar ales persones usuàries d’aquests serveis per tal que donin la seva
opinió/visió de com volen viure aquesta etapa de la vida i ajudin a codissenyar els
serveis i programes adreçats a ells.
Constituir uns mecanismes consultius per tal que les persones grans puguin decidir
quins serveis i programes cal implementar, i el com implementar-los en base a les seves
necessitats.
A les persones grans i les institucions que presten els serveis.


Donar continuïtat al Consell consultiu de la gent gran que ja existeix i que dinamitza
el Consell Comarcal. Segurament donant un nou impuls o reforçant aquest òrgan.
Analitzar quins aspectes del seu funcionament s’haurien de replantejar o millorar.



Valoració de les propostes que han sorgit en el marc d’aquesta reunió per part del
Consell Consultiu i aportació de noves propostes.



En base a les propostes que rebin el vistiplau del Consell Consultiu, realització de
grups focals per recollir necessitats i que les persones usuàries participin en el
codisseny dels serveis. La idea és fomentar l’autonomia personal, també en l’àmbit
de la presa de decisions i apoderar la gent gran. A través dels grups focals recollir
quines són les seves necessitats, la valoració dels serveis que perceben, que cal
millorar i com voldrien ser atesos.



Redacció d’un document de bases pel desplegament d’una cartera de serveis
d’atenció a les persones grans a la comarca en base a la priorització establerta pel
Consell Consultiu i els resultats dels grups focals.



Que siguin les persones grans qui defineixin quina ha de ser la cartera de serveis i
com s’han de prestar.
La introducció de metodologies de designthinking en el disseny dels serveis
enfocades a les necessitats de les persones usuàries o potencialment usuàries.




La participació i representació de la gent gran en el Consell Consultiu i en els grups
focals.



El lideratge ha de continuar sent del Consell Comarcal amb la implicació dels serveis
socials municipals i d’altres institucions privades o del tercer sector. També és
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important la incorporació de la Diputació de Tarragona ja que molts dels serveis
tenen sentit prestar-los a nivell de demarcació.
Ho podem
assumir?
(Finançament)
Resultats esperats
(propers 2 anys)



Aquesta iniciativa hauria de rebre el finançament de la Generalitat i de la Diputació
de Tarragona.




Realització de les reunions del Consell Consultiu i dels grups focals.
Redacció de la cartera de serveis d’atenció a les persones grans a la comarca.
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Projecte 25. Primavera a la Ribera d’Ebre

Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

En l’actualitat hi ha molta oferta cultural, hi ha molta iniciativa, però hi ha molt poca
coordinació entre tota l’oferta, perdent potencial i visibilitat. El que es vol aconseguir és
que amb una oferta conjunta durant la primavera la comarca guanyi posicionament i
esdevingui atractiva per tal d’atraure visitants.
Amb la integració de l’oferta també es vol conscienciar a la població resident que la
comarca té una oferta cultural potent, innovadora i que té un patrimoni molt important.
En conseqüència, el que es vol és valoritzar el patrimoni i l’oferta cultural comarcal.
El que es pretén és que el sector cultural guanyi més notorietat i rellevància, tant des de
la perspectiva social, pel fet que és un element de transformació social, com econòmica,
perquè genera ocupació i activitat econòmica al seu voltant.
Programa 9.3 Dinamització dels equipaments culturals i foment de l’oferta cultural i
d’entreteniment

Programes als que
dona resposta

Programa 2.1 Promoure la vinculació entre el producte turístic i el producte local
Programa 2.2 Impuls i diversificació del sector turístic
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Anar més enllà d’una activitat cultural puntual d’un dia o cap de setmana. Aprofitant que
durant la primavera es produeix la floració de la fruita dolça, que és un dels millors
moments per fer activitats al riu i que hi ha una oferta cultural molt intensa i és quan es
programen els principals esdeveniments culturals que atrauen a més visitants (festa de
la clotxa, de les cireres, Ebrelumen, Litterarum, etc.), crear un cicle d’oferta cultural a la
comarca que aglutini bona part dels actius i potencials culturals.
Augmentar la coordinació de totes les actuacions per multiplicar els efectes. Hi ha molta
oferta desorganitzada. La majoria es concentra en l’època de la primavera. En unir tota
l’oferta sota el mateix paraigua és poden dedicar més recursos a la promoció i projecció
de les activitats culturals.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Fixar els visitants que potser venen a la comarca per un actiu cultural concret o una
activitat. És el cas del Castell de Miravet, que atrau molts visitants.
Crear nova oferta cultural en base al patrimoni històric (ibers, castells, guerra civil),
patrimoni natural (al voltant del riu principalment, que ha de ser un element
estructurador), patrimoni immaterial (balls, festes populars, etc.)
A partir d’aquests esdeveniment que dura tres mesos, desestacionalitzar l’oferta.Que la
comarca sigui atractiva tot l’any. Posicionar la comarca durant uns mesos per a
visualitzar la resta de propostes de l’any.
Revitalitzar associacions i augmentar la participació dels joves i altres col·lectius en el
consum cultural i fer-lo més atractiu i participatiu al conjunt de la ciutadania.
Donar a conèixer els productes locals a la població que visita la comarca atrets pels
actius i l’oferta cultural, tant productes agroalimentaris (a través del comerç, productors
o restauració) com d’art o artesania.
Població resident i no resident.

A qui va adreçat?

Ajuntaments i altres administracions públiques.
Entitats culturals i de natura.
Empreses turístiques, sector hoteler i de la restauració, comerç.
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Identificació de tots els actius culturals i activitats rellevants durant la primavera.
També dels actors clau.
Constitució de la taula cultural comarcal.
Valoració de l’oferta cultural identificada per part dels actors.
Definició de targetsi configuració de l’oferta en base al que ja s’ofereix en l’actualitat.
Codissenyamb entitats culturals de nova oferta a partir de l’oferta existent i targets
específics. A banda de targets culturals també s’han de definir col·lectius, com els joves o
la gent gran.
Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)

Codisseny d’oferta complementaria amb el sector turístic i comercial. Així com
productors locals.
Configuració de l’agenda cultural de primavera conjuntament amb tots els actors.
Creació de dispositius ocupacionals per tal de donar suport a la dinamització del cicle de
primavera cultural.
Disseny de la campanya de comunicació per donar a conèixer conjuntament la
programació cultural de la comarca (segmentada pels diferents targets).
Realització de la campanya de comunicació.
Disseny dels mecanismes de valoració de l’efectivitat d’aquesta iniciativa.
Recollida de la informació i realització de l’estudi d’impacte.
Que es plantegi una acció coordinada i segmentada segons tipus de consumidor cultural
per tal que l’oferta cultural sigui més completa i potent.

Plantejament
innovador

Incorporar a les entitats culturals en el codisseny i la gestió de l’oferta cultural.
Utilitzar els dispositius ocupacionals per tal de donar suport a aquesta iniciativa que
posa en valor el patrimoni cultural.
Que aquest cicle cultural es plantegi durant la primavera (sobretot al maig, però
s’iniciaria al febrer coincidint amb l’inici d’algunes de les activitats).
Que l’oferta creada al voltant del patrimoni durant aquest període es pugui visitar
(dinamització per part d’entitats o creació de materials audiovisuals, etc.)

Factors clau d’èxit

Que el riu sigui un element aglutinador.
Cal la implicació de grups de natura i de les entitats culturals (musicals, dansa, etc.) per
dinamitzar el cicle ipromocionar-lo. Les escoles de música programen estades i
formacions que podrien coincidir amb aquest període.
Que cada any es programi nova oferta afegint elements diferents.

Governança

El Consell Comarcal ha de liderar aquesta actuació, millorant la col·laboració públicopúblico en aquest àmbit i fomentant la col·laboració de les administracions públiques
amb les entitats culturals. Cal per això implementar algun òrgan de coordinació (taula
cultural) i grups de treball.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

Es tracta d’una acció que integra els pressupostos que actualment s’adrecen a la
promoció de la cultura i el patrimoni. No obstant, per a la dinamització es podria
comptar amb recursos del SOC en plans d’ocupació o instruments similars. També es
podrien mobilitzar més recursos en l’àmbit de la cultura si els ajuts i les propostes es
plantegen amb equips formats per tècnics de diferents entitats públiques i privades.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

De cara al 2022 ja es podria fer una prova pilot si es comença a treballar en aquesta línia
a partir de setembre.
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Consolidació el 2023 del cicle cultural de primavera.
Creació de nova oferta (rutes, activitats, etc.)
Augment del nombre de visitants i de les pernoctacions.
Augment del consum a comerços, productors locals i restauració.
Creació d’ocupació directa i indirecta.
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Projecte 26. Creació d’una taula per la industrialització
La proposta escollida va ser la creació d’espais per una negociació amb les administracions superiors
per aconseguir compensacions per aquells territoris que presentin un balanç energètic excedent. No
obstant, en el moment de debatre-la es va veure que cal un procés de consens previ intern dins la
comarca abans de interpel·lar a les administracions superiors o bé treballar-ho prèviament amb la resta
de comarques que es trobin en una situació similar. En conseqüència, es planteja prioritzar la
constitució d’aquest òrgan de governança comarcal.
És important que els municipis entrin en un diàleg i que s’arribin a acords per a un
desplegament de les renovables consensuat. Hi ha el perill que els promotors privats
negociïn individualment amb els ajuntaments i que el model del desplegament de les
renovables al final no protegeixi els actius comarcals i l’impacte no sigui el desitjat.
En l’actualitat la zona nord de la comarca presenta menys externalitats per atraure
inversions industrials que la zona sud, en part perquè no hi ha el desplegament de la
xarxa de subministrament de gas als polígons. Per altra banda el projecte d’Àrea5G
augura millors perspectives per la zona sud de la comarca. Cal per tant, garantir els
projectes i infraestructures que promoguin un desenvolupament equilibrat a la comarca.
Cal? (quin és el
problema o
necessitat?);
Justificació

El potencial de producció de les renovables a la comarca i de consum situa a la Ribera
d’Ebre entre les comarques que estaran disposades a oferir el seu excedent energètic. En
aquest sentit és important que des del territori es plantegi un model de compensacions.
És a dir, que des de la comarca s’haurien de suggerir els estímuls per atraure inversions
industrials (ajudes, excepcions fiscals).
El nou model energètic basat en les renovables requerirà de projectes i infraestructures,
algunes que podrien ser estratègiques per al país. Cal impulsar espais on debatre sobre
quines son les infraestructures i els projectes que necessita la comarca a una escala
local, però també sobre aquells projectes que poden ser de país.
En definitiva, l’impuls del nou model energètic té una dimensió organitzativa, que
consisteix en decidir com i qui hi participa en la seva governança. En relació a aquest
darrer punt és important que els actors de la comarca siguin conscients de quin paper té
la Ribera d’Ebre en el projecte de l’hidrogen valley. I també que la transició energètica que s’ha de produir en tot el territori - a la Ribera d’Ebre té una especificitat, ja que és un
àmbit d’especialització territorial.
Programa 4.1 Suport a projectes que facin de la Ribera d’Ebre un referent en la transició
cap a nous models energètics

Programes als que
dona resposta

Programa 4.2 Suport a projectes locals de transició cap a la sobirania energètica
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.1 Creació i impuls de taules de treball
Construir consensos territorials pel desplegament de les renovables.

Què es vol
aconseguir?
(objectius)

Construir consensos sobre les infraestructures i projectes estratègics en l’àmbit
energètic de connexió a la xarxa o bé d’emmagatzematge per tal que la Ribera d’Ebre
continuï sent referent a Catalunya
Creació d’espais per una negociació amb les administracions superiors per aconseguir
compensacions.
Garantir el reequilibri territorial entre el nord i el sud de la comarca amb el
desplegament de les infraestructures i projectes. Per exemple, que la zona industrial
nord de la comarca, que no li arriba el gas, pugui desenvolupar-se.
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Aconseguir que la Ribera d’Ebre segueixi sent un referent a Catalunya en l’àmbit
energètic.
Definir un model de governança comarcal i impulsar entitats que liderin la transició cap
a un nou model energètic.

A qui va adreçat?

Als agents clau en la gestió de les polítiques energètiques i industrials. A escala comarcal
i de país.
A les empreses i ciutadania en general.
Mapeig d’agents i projectes en l’àmbit energètic i industrial a la comarca.
Constitució de la taula per la reindustrialització.
Realització de reunions de treball per a definir el funcionament de la taula: qui n’ha de
formar part, objectius, periodicitat, qui porta l’assistència tècnica i com es finança el seu
funcionament, etc.
Realització de reunions de treball per a debatre els següents aspectes:

Com ho farem?
(anàlisi d'opcions)






El desplegament dels projectes de renovables.
Infraestructures i projectes estratègics.
Model de compensacions per l’excedent de producció.
Model de govenança en el nou model energètic (qui ha de liderar-ho, s’ha de crear
algun tipus d’organisme?, etc.)

Impuls d’estudis i treballs que requereixi la taula. Alguns poden ser en el marc de la
resta de projectes proposats. La funció de la taula seria la de cercar l’espai adequat i el
finançament dels treballs.
Seguiment dels projectes i accions plantejades en el marc del Pla o bé com a resultat de
les reunions de treball de la taula.
Plantejament
innovador

Factors clau d’èxit

No hi ha experiències de constitució de taules amb tots els agents per abordar aquestes
temàtiques a escala comarcal. Si que hi ha algunes experiències de taules per la
reindustrialització amb un sentit més clàssic de participació de patronals i sindicats, com
serien els pactes per l’ocupació.
Cal tenir a escala comarcal el consensos per tal d’elevar-los. És el cas de les
compensacions, que segurament s’hauran de negociar amb la Generalitat i amb
coordinació amb d’altres comarques que també siguin excedents.
Que en l’establiment del cànon o les compensacions les rebi el territori no les
Diputacions.

Governança

El projecte s’hauria de coordinar des del Consell Comarcal, ja que aquest és l’abast
territorial de partida, tot i que es pugui plantejar realitzar reunions en àmbits
territorials supracomarcals.

Ho podem
assumir?
(Finançament)

El funcionament d’una taula d’aquestes característiques té sentit que es financi amb
recursos del Serveis Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del 7comarques.
Mapeig dels agents clau.

Resultats esperats
(propers 2 anys)

Constitució de la taula per la industrialització.
Realització de les reunions que es plantegen.
Impuls de 2-3 estudis necessaris per abordar els reptes prioritzats en el marc de les
reunions de treball de la taula.
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Projecte 27. Pla de comunicació digital del projecte Ribera d’Ebre VIVA
Breu descripció de l’acció:
Millorar la comunicació i potenciar la difusió de les diferents activitats organitzades en el marc del projecte
Ribera d’Ebre VIVA, així com, dels resultats assolits i donar a conèixer mitjançant testimonis reals de la
valoració que en fan les persones / empreses beneficiaries d’aquestes accions.
Programes als que dona resposta:
Programa 10.1 Impuls de la concertació territorial i la mancomunació de serveis
Programa 11.2 Pla de màrqueting territorial i de comunicació de l’acció pública
Entitat que executa d’acció:

Responsable tècnic de l’acció:

Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Tècnica de prospecció empresarial

Objectius específics de l’acció:
Donar a conèixer a les empreses els serveis i actuacions que es duen a terme en el marc del Ribera d’Ebre VIVA.
Donar a conèixer a les persones amb dificultats d’inserció laboral els serveis individuals i accions grupals que es
duen a terme en el marc del Ribera d’Ebre VIVA.
Fer difusió de la valoració que en fan els beneficiaris de les accions desenvolupades en el marc del projecte
Ribera d’Ebre VIVA amb els seus testimonis.
Comunicar a la totalitat de la ciutadania les accions i resultats del projecte Ribera d’Ebre VIVA.
Fer difusió a la població de Terres de l’Ebre i Tarragona.
Tipologia dels beneficiaris:
Entitats
Empreses
Ciutadania
Mitjans de comunicació
Pressupost:
16.667,75 €
Finançament:
Ribera d’Ebre Viva – Treball a les 7 comarques
Dates d’inici i finalització aproximades previstes:
Desembre de 2021 a octubre de 2022

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció
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RELACIÓ PROJECTES I OBJECTIUS
Objectiu 1. La Ribera
d’Ebre, una comarca
Objectiu 2. La Ribera
amb un model econòmic
d’Ebre cap a una nova
més diversificat i que
industrialització i un nou
garanteix el
model energètic
desenvolupament del
món rural

Objectiu 3. La Ribera
d’Ebre referent pel que
fa a la conservació,
gestió i dinamització
dels espais naturals i
agroforestals

Objectiu 4. La Ribera
d’Ebre un lloc per viure i
treballar

Objectiu 5. Cap a una
governança més
participativa i solidària

Projecte 1. Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’acció del producte local a la Ribera d’Ebre
2022

X

X

Projecte 2. Assistència tècnica per la identificació de projectes de cooperació en l’àmbit de la
transformació agroalimentària

X

X

Projecte 3. Impulsar el relleu generacional a les cooperatives i al món agrari

X

Projecte 4. Fomentar la diversificació a les cooperatives (comunitats energètiques, economia
circular,..)

X

Projecte 5. Promoció de processos de reflexió estratègica dins el món cooperatiu

X

Projecte 6. Pla de Sostenibilitat de Destinació Turística

X

Projecte 7. Assistència tècnica per a la dinamització del comerç ala Ribera d'Ebre

X

Projecte 8. Assistència tècnica per al disseny participatiu de polítiques de suport al
desenvolupament industrial de la Ribera d’Ebre

X
X

X
X

Projecte 9. Seminari: “Cicle de seminaris de suport a la transformació digital de les empreses”

X

X

X

Projecte 10. Àrea Rural 5G

X

X

X

X

Projecte 11. Impuls de la Ribera d’Ebre com punt d'emmagatzematge

X

X

Projecte 12. Creació d'un centre tecnològic de referència al país

X

X

Projecte 13. Espai de Transició Energètica

X

Projecte 14. XENPRE – Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre

X

X

X

X

X

X

X

Projecte 16. Impulsar la creació d’una taula per la formació professionalitzadora

X

X

Projecte 17. Serveis Ocupacionals d’inserció sociolaboral

X

Projecte 18. Impulsar la creació d’un espai de trobada comarcal per definir una cartera de serveis
en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació

X

Projecte 15. Definir l’ecosistema necessari per dinamitzar el mercat de biomassa

Projecte 19. Impulsar bancs de terres i espais test agraris
Projecte 20. Assistència tècnica per a l’acompanyament en el desenvolupament competencial
personal per generar projectes empresarials en l’àmbit social d’atenció a les persones

Diagnosi territorial i socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

X

X

X
X
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Objectiu 1. La Ribera
d’Ebre, una comarca
Objectiu 2. La Ribera
amb un model econòmic
d’Ebre cap a una nova
més diversificat i que
industrialització i un nou
garanteix el
model energètic
desenvolupament del
món rural

Objectiu 3. La Ribera
d’Ebre referent pel que
fa a la conservació,
gestió i dinamització
dels espais naturals i
agroforestals

Objectiu 4. La Ribera
d’Ebre un lloc per viure i
treballar

Objectiu 5. Cap a una
governança més
participativa i solidària

Projecte 21. Centre de Nova Ruralitat

X

Projecte 22. Cercar solucions de transport per afavorir la mobilitat i l’accessibilitat als centres de
formació

X

Projecte 23. Borsa de professionals comarcal compartida

X

Projecte 24. Recollir les necessitats de la gent gran i fomentar la seva participació en el disseny i
priorització dels serveis i programes que s’impulsen

X

X

X

X

Projecte 25. Primavera a la Ribera d’Ebre
Projecte 26. Creació d’una taula per la industrialització
Projecte 27. Pla de comunicació digital del projecte Ribera d’Ebre VIVA

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

X
X

X
X
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RELACIÓ PROJECTES I LÍNIES ESTRATÈGIQUES
Línia 1. Suport
a la
modernització
i valoració de
la cadena de
valor del
sector
agroalimentari

Línia 2.
Creació de
nous
productes
turístics i
comercials i
suport a la
seva
promoció

Línia 4.
Línia 3. Suport a
Impuls de
una
projectes en
reindustrialització
l’àmbit de la
basada en la
transició
transformació
energètica
digital i la
cap a fonts
innovació
renovables

Línia 5.
Millora de
la gestió
dels espais
naturals

Línia 6.
Gestió
agroforestal
per a la
millora de la
resiliència
climàtica i la
biodiversitat

Línia 7.
Atracció i
retenció de
talent i
nova
ruralitat

Línia 11.
Creació
Línia 10.
d’espais i de
Suport a la
canals de
Línia 9.
Línia 8. Suport
concertació i comunicació
Millora dels
al relleu
a la
i
serveis per
generacional i
col·laboració participació
retenir i
a
en el sector més efectius
atraure
l’emprenedoria
públic i amb
amb la
població
el sector
ciutadania i
privat
els
principals
actors

Projecte 1. Assistència tècnica per a l’execució del Pla d’acció
del producte local a la Ribera d’Ebre 2022

X

X

X

Projecte 2. Assistència tècnica per la identificació de projectes
de cooperació en l’àmbit de la transformació agroalimentària

X

X

X

Projecte 3. Impulsar el relleu generacional a les cooperatives i
al món agrari

X

Projecte 4. Fomentar la diversificació a les cooperatives
(comunitats energètiques, economia circular,..)

X

Projecte 5. Promoció de processos de reflexió estratègica dins
el món cooperatiu

X

X

X

X
X

Projecte 6. Pla de Sostenibilitat de Destinació Turística

X

Projecte 7. Assistència tècnica per a la dinamització del
comerç ala Ribera d'Ebre

X

Projecte 8. Assistència tècnica per al disseny participatiu de
polítiques de suport al desenvolupament industrial de la
Ribera d’Ebre

X

Projecte 9. Seminari: “Cicle de seminaris de suport a la
transformació digital de les empreses”
Projecte 10. Àrea Rural 5G

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Projecte 11. Impuls de la Ribera d’Ebre com punt
d'emmagatzematge

X

X

Projecte 12. Creació d'un centre tecnològic de referència al
país

X

X

Projecte 13. Espai de Transició Energètica

X

Projecte 14. XENPRE – Xarxa d’Espais Naturals Protegits de la
Ribera d’Ebre
Projecte 15. Definir l’ecosistema necessari per dinamitzar el
mercat de biomassa

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Línia 1. Suport
a la
modernització
i valoració de
la cadena de
valor del
sector
agroalimentari

Línia 2.
Creació de
nous
productes
turístics i
comercials i
suport a la
seva
promoció

Línia 4.
Línia 3. Suport a
Impuls de
una
projectes en
reindustrialització
l’àmbit de la
basada en la
transició
transformació
energètica
digital i la
cap a fonts
innovació
renovables

Línia 5.
Millora de
la gestió
dels espais
naturals

Línia 6.
Gestió
agroforestal
per a la
millora de la
resiliència
climàtica i la
biodiversitat

Línia 7.
Atracció i
retenció de
talent i
nova
ruralitat

Projecte 16. Impulsar la creació d’una taula per la formació
professionalitzadora

X

Projecte 17. Serveis Ocupacionals d’inserció sociolaboral

X

Projecte 18. Impulsar la creació d’un espai de trobada
comarcal per definir una cartera de serveis en l’àmbit de les
polítiques actives d’ocupació

X

Projecte 19. Impulsar bancs de terres i espais test agraris

X

Línia 11.
Creació
Línia 10.
d’espais i de
Suport a la
canals de
Línia 9.
Línia 8. Suport
concertació i comunicació
Millora dels
al relleu
a la
i
serveis per
generacional i
col·laboració participació
retenir i
a
en el sector més efectius
atraure
l’emprenedoria
públic i amb
amb la
població
el sector
ciutadania i
privat
els
principals
actors
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projecte 20. Assistència tècnica per a l’acompanyament en el
desenvolupament competencial personal per generar
projectes empresarials en l’àmbit social d’atenció a les
persones

X

X

Projecte 21. Centre de Nova Ruralitat

X

Projecte 22. Cercar solucions de transport per afavorir la
mobilitat i l’accessibilitat als centres de formació

X

X

Projecte 23. Borsa de professionals comarcal compartida

X

X

Projecte 24. Recollir les necessitats de la gent gran i fomentar
la seva participació en el disseny i priorització dels serveis i
programes que s’impulsen
Projecte 25. Primavera a la Ribera d’Ebre
Projecte 26. Creació d’una taula per la industrialització
Projecte 27. Pla de comunicació digital del projecte Ribera
d’Ebre VIVA

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

X
X

X
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RELACIÓ PROJECTES I PROGRAMES
Programa
1.2 Impuls
Programa
de la
1.1
transformaci
Modernitzac
ói
ió del sector comercialitz
agroaliment
ació del
ari
producte
agroaliment
ari
Projecte 1. Assistència tècnica per a l’execució del
Pla d’acció del producte local a la Ribera d’Ebre
2022

Programa
1.3 Foment
de la
cooperació
empresarial
en l’àmbit
agroaliment
ari

Programa
2.1
Promoure la
vinculació
entre el
producte
turístic i el
producte
local

Programa
2.2 Impuls i
diversificació
del sector
turístic

Programa
2.3
Enfortiment
del comerç
de
proximitat

Programa
4.1 Suport a
projectes
que facin de
la Ribera
d’Ebre un
referent en
la transició
cap a nous
models
energètics

Programa
4.2 Suport a
projectes
locals de
transició cap
a la
sobirania
energètica

Programa
5.1 Impulsar
la Xarxa
d’Espais
Naturals
Protegits de
la Ribera
d’Ebre
(Xenpre)

Programa
5.2 Creació i
mantenimen
t
d’infraestruc
tures i
serveis que
donin suport
a la gestió
de la Xenpre

X

X

X

Projecte 2. Assistència tècnica per la identificació
de projectes de cooperació en l’àmbit de la
transformació agroalimentària

X

X

Projecte 3. Impulsar el relleu generacional a les
cooperatives i al món agrari

X

X

Projecte 4. Fomentar la diversificació a les
cooperatives (comunitats energètiques, economia
circular,..)

X

X

Projecte 5. Promoció de processos de reflexió
estratègica dins el món cooperatiu

X

X

X

Projecte 6. Pla de Sostenibilitat de Destinació
Turística

X

Projecte 7. Assistència tècnica per a la dinamització
del comerç ala Ribera d'Ebre

X

Projecte 8. Assistència tècnica per al disseny
participatiu de polítiques de suport al
desenvolupament industrial de la Ribera d’Ebre

X

Projecte 9. Seminari: “Cicle de seminaris de suport
a la transformació digital de les empreses”
Projecte 10. Àrea Rural 5G

Programa
3.1 Suport a
Programa
la captació
3.2 Suport a
d’inversions
la
industrials i transformaci
a la millora
ó i la
competitiva
innovació
dels espais
digital
empresarials

X
X

X

X
X

X

Projecte 11. Impuls de la Ribera d’Ebre com punt
d'emmagatzematge

X

Projecte 12. Creació d'un centre tecnològic de
referència al país

X
X

Projecte 13. Espai de Transició Energètica
Projecte 14. XENPRE – Xarxa d’Espais Naturals
Protegits de la Ribera d’Ebre

X

X

Projecte 15. Definir l’ecosistema necessari per
dinamitzar el mercat de biomassa

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció
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Programa
1.2 Impuls
Programa
de la
1.1
transformaci
Modernitzac
ói
ió del sector comercialitz
agroaliment
ació del
ari
producte
agroaliment
ari

Programa
1.3 Foment
de la
cooperació
empresarial
en l’àmbit
agroaliment
ari

Programa
2.1
Promoure la
vinculació
entre el
producte
turístic i el
producte
local

Programa
2.2 Impuls i
diversificació
del sector
turístic

X

X

Programa
2.3
Enfortiment
del comerç
de
proximitat

Programa
3.1 Suport a
Programa
la captació
3.2 Suport a
d’inversions
la
industrials i transformaci
a la millora
ó i la
competitiva
innovació
dels espais
digital
empresarials

Programa
4.1 Suport a
projectes
que facin de
la Ribera
d’Ebre un
referent en
la transició
cap a nous
models
energètics

Programa
4.2 Suport a
projectes
locals de
transició cap
a la
sobirania
energètica

X

X

Programa
5.1 Impulsar
la Xarxa
d’Espais
Naturals
Protegits de
la Ribera
d’Ebre
(Xenpre)

Programa
5.2 Creació i
mantenimen
t
d’infraestruc
tures i
serveis que
donin suport
a la gestió
de la Xenpre

1

1

Projecte 16. Impulsar la creació d’una taula per la
formació professionalitzadora
Projecte 17. Serveis Ocupacionals d’inserció
sociolaboral
Projecte 18. Impulsar la creació d’un espai de
trobada comarcal per definir una cartera de serveis
en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació
Projecte 19. Impulsar bancs de terres i espais test
agraris

X

Projecte 20. Assistència tècnica per a
l’acompanyament en el desenvolupament
competencial personal per generar projectes
empresarials en l’àmbit social d’atenció a les
persones
Projecte 21. Centre de Nova Ruralitat
Projecte 22. Cercar solucions de transport per
afavorir la mobilitat i l’accessibilitat als centres de
formació
Projecte 23. Borsa de professionals comarcal
compartida
Projecte 24. Recollir les necessitats de la gent gran i
fomentar la seva participació en el disseny i
priorització dels serveis i programes que s’impulsen
Projecte 25. Primavera a la Ribera d’Ebre
Projecte 26. Creació d’una taula per la
industrialització
Projecte 27. Pla de comunicació digital del projecte
Ribera d’Ebre VIVA
Núm. Projectes

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

4

3

4

2

4

2

1

2

4

3
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Programa
6.2 Gestió
Programa
agroforestal
Programa
6.1 Accions
per a
7.1 Foment
per a la
l’aprofitame del talent i
millora de la
nt de la
del
resiliència
Biomassa i desenvolup
climàtica i la
dotació de
ament
biodiversita
recursos i
professional
t
instal·lacion
s

Programa
7.2 Reforç
dels serveis
ocupacional
s

Programa
9.1
Desplegame
nt d’una
xarxa de
Programa
transport
9.2 Suport a
Programa
públic
l’envellimen
8.1 Suport
Programa
adequada a
t actiu i
al relleu
7.3 Foment
la realitat
impuls de
generaciona
de
del món
serveis
lia
l’arrelament
rural i amb
d’atenció a
l’emprened
connexió als
la
oria
principals
dependènci
nodes
a
proveïdors
de serveis
especialitzat
s

Programa
9.3
Programa
Dinamitzaci 10.1 Impuls
ó dels
de la
Programa
equipament concertació 11.1 Creació
s culturals i territorial i
i impuls de
foment de
la
taules de
l’oferta
mancomuna
treball
cultural i
ció de
d’entreteni
serveis
ment

Programa
11.2 Pla de
màrqueting
territorial i
de
comunicaci
ó de l’acció
pública

Núm.
Programes

Projecte 1. Assistència tècnica per a
l’execució del Pla d’acció del producte local
a la Ribera d’Ebre 2022

X

X

6

Projecte 2. Assistència tècnica per la
identificació de projectes de cooperació en
l’àmbit de la transformació
agroalimentària

X

X

7

Projecte 3. Impulsar el relleu generacional
a les cooperatives i al món agrari

X

7

X

Projecte 4. Fomentar la diversificació a les
cooperatives (comunitats energètiques,
economia circular,..)

5

Projecte 5. Promoció de processos de
reflexió estratègica dins el món cooperatiu

2

Projecte 6. Pla de Sostenibilitat de
Destinació Turística

2

Projecte 7. Assistència tècnica per a la
dinamització del comerç ala Ribera d'Ebre

X

7

X

Projecte 8. Assistència tècnica per al
disseny participatiu de polítiques de suport
al desenvolupament industrial de la Ribera
d’Ebre
Projecte 9. Seminari: “Cicle de seminaris de
suport a la transformació digital de les
empreses”
Projecte 10. Àrea Rural 5G
Projecte 11. Impuls de la Ribera d’Ebre
com punt d'emmagatzematge

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

3

X

12

X

X

9
6

X
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Programa
6.2 Gestió
Programa
agroforestal
Programa
6.1 Accions
per a
7.1 Foment
per a la
l’aprofitame del talent i
millora de la
nt de la
del
resiliència
Biomassa i desenvolup
climàtica i la
dotació de
ament
biodiversita
recursos i
professional
t
instal·lacion
s

Programa
7.2 Reforç
dels serveis
ocupacional
s

Programa
9.1
Desplegame
nt d’una
xarxa de
Programa
transport
9.2 Suport a
Programa
públic
l’envellimen
8.1 Suport
Programa
adequada a
t actiu i
al relleu
7.3 Foment
la realitat
impuls de
generaciona
de
del món
serveis
lia
l’arrelament
rural i amb
d’atenció a
l’emprened
connexió als
la
oria
principals
dependènci
nodes
a
proveïdors
de serveis
especialitzat
s

Projecte 12. Creació d'un centre tecnològic
de referència al país

Programa
9.3
Programa
Dinamitzaci 10.1 Impuls
ó dels
de la
Programa
equipament concertació 11.1 Creació
s culturals i territorial i
i impuls de
foment de
la
taules de
l’oferta
mancomuna
treball
cultural i
ció de
d’entreteni
serveis
ment

Programa
11.2 Pla de
màrqueting
territorial i
de
comunicaci
ó de l’acció
pública

6

X

3

Projecte 13. Espai de Transició Energètica
Projecte 14. XENPRE – Xarxa d’Espais
Naturals Protegits de la Ribera d’Ebre

Núm.
Programes

X

Projecte 15. Definir l’ecosistema necessari
per dinamitzar el mercat de biomassa
Projecte 16. Impulsar la creació d’una taula
per la formació professionalitzadora

X
X

X

X

X

X

Projecte 17. Serveis Ocupacionals
d’inserció sociolaboral

X

Projecte 18. Impulsar la creació d’un espai
de trobada comarcal per definir una
cartera de serveis en l’àmbit de les
polítiques actives d’ocupació

X

Projecte 19. Impulsar bancs de terres i
espais test agraris
Projecte 20. Assistència tècnica per a
l’acompanyament en el desenvolupament
competencial personal per generar
projectes empresarials en l’àmbit social
d’atenció a les persones

X

X
X

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

13

X

X

9

X

8

X

6

X

X

Projecte 22. Cercar solucions de transport
per afavorir la mobilitat i l’accessibilitat als
centres de formació
X

X

X

Projecte 21. Centre de Nova Ruralitat

Projecte 23. Borsa de professionals
comarcal compartida

X

3

X

X

15

X

8

X

3
5

X

6

X
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Programa
6.2 Gestió
Programa
agroforestal
Programa
6.1 Accions
per a
7.1 Foment
per a la
l’aprofitame del talent i
millora de la
nt de la
del
resiliència
Biomassa i desenvolup
climàtica i la
dotació de
ament
biodiversita
recursos i
professional
t
instal·lacion
s

Programa
7.2 Reforç
dels serveis
ocupacional
s

Programa
9.1
Desplegame
nt d’una
xarxa de
Programa
transport
9.2 Suport a
Programa
públic
l’envellimen
8.1 Suport
Programa
adequada a
t actiu i
al relleu
7.3 Foment
la realitat
impuls de
generaciona
de
del món
serveis
lia
l’arrelament
rural i amb
d’atenció a
l’emprened
connexió als
la
oria
principals
dependènci
nodes
a
proveïdors
de serveis
especialitzat
s

Projecte 24. Recollir les necessitats de la
gent gran i fomentar la seva participació en
el disseny i priorització dels serveis i
programes que s’impulsen

Programa
9.3
Programa
Dinamitzaci 10.1 Impuls
ó dels
de la
Programa
equipament concertació 11.1 Creació
s culturals i territorial i
i impuls de
foment de
la
taules de
l’oferta
mancomuna
treball
cultural i
ció de
d’entreteni
serveis
ment

Programa
11.2 Pla de
màrqueting
territorial i
de
comunicaci
ó de l’acció
pública

Núm.
Programes

X

X

8

X

X

11

Projecte 26. Creació d’una taula per la
industrialització

X

X

9

Projecte 27. Pla de comunicació digital del
projecte Ribera d’Ebre VIVA

X

X

X

Projecte 25. Primavera a la Ribera d’Ebre

Núm. Projectes

1

Pla de reactivació socioeconòmica de la Ribera d’Ebre
Pla d’acció

1

5

4

6

4

1

4

1

14

X

9

1
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6 Descripció del
sistema de gestió
compartida del Pla

El model d’organització s’articularà tenint en compte l’estructura organitzativa ja existent en relació a
l’elaboració del Pla de reactivació, que és la següent:


El Consell Comarcal, que és l’òrgan de decisió-govern



Una Comissió de seguiment - que estarà formada per agents socioeconòmics, responsables
polítics del Consell Comarcal i tècnics del Consell Comarcal- que valida i complementa les
propostes elevades per l’equip tècnic responsable del Pla de reactivació del Consell Comarcal del Pla.



Un Equip tècnic responsable del Pla, amb el nucli al Consell Comarcal, que té la funció d’elevar les
propostes que sorgeixen de les diferents Taules comarcals de gestió de les polítiques d’ocupació i de
desenvolupament local i de gestionar i coordinar el desenvolupament tècnic del Pla.



Aquestes Taules comarcals s’han definit en funció de l’arquitectura que es requereix per tal
d’abordar els reptes plantejats, que són:

Taula per la
industrialització

Taula per la formació
professionalitzadora i
la inserció laboral

Taula de la cultura

Taula de turisme

Taula per la definció
de la cartera PAO

Taula de comerç

Taula del sector
agrícola

Taula de producte
local

Taula de senderisme
i cicloturisme
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Taula de la Xenpre

Altres taules ad-hoc.
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7 Sistema de
supervisió,
seguiment i
avaluació
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El sistema de supervisió, seguiment i avaluació del Pla de reactivació constarà de tres elements:
1. Sistema de supervisió i seguiment del procés d’implementació del Pla
2. Rendició de comptes dels resultats esperats i els productes que s’esperen obtenir
3. Avaluació de l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions del Pla, fins a quin punt i com les actuacions
han incidit en les trajectòries de les persones i empreses beneficiàries d’aquestes i, en la mesura
del possible, sobre l’eficiència dels recursos destinats (comparant-ho amb programes i serveis on
no es treballa de forma mancomunada, compartint metodologies, materials, recursos, etc.) per tal
de justificar la idoneïtat o no d’aquest nou model
Es detallen a continuació.

Seguiment de la implementació del Pla (grau execució)
Rapport sobre l'estat de la situació dels projectes, periodicament a
nivell de cada Taula comarcal (de tipus qualitatiu).

Seguiment de la implementació del Pla (grau execució)
Elaboració d'indicadors de seguiment de cada projecte i posada en comú,
cada 6 mesos o anual
A nivell de cada Taula comarcal (de tipus qualitatiu i quantitatiu en base a
un quadre de comandament)
La Coordinació del Pla ho elevarà al Comissió de seguiment

Rendició de comptes sobre la implementació del Pla (resultats obtinguts)
Presentació dels resultats un cop l'any:
1. Al Consell Comarcal (*)
2. A nivell de cada Ajuntament, amb govern i oposició.
3. Amb els ens que actuïn de finançadors o cofinançadors del Pla

Avaluació de l'eficàcia i eficiència dels projectes continguts al Pla
En finalitzar el període d'execució 2023), que inclou:
1. Avaluació a nivell de cada projecte
2. Avaluació de forma global en el marc de la Comissió de seguiment
3. Amb els ens que actuïn de finançadors o cofinançadors del Pla, com és el
cas del SOC
(*) S’entén com a consell comarcal el conjunt d’òrgans que el componen. Un és el Consell d'Alcaldes, però hi ha el Ple, els Portaveus,
els grups de treball. En cada cas es decidirà davant de quin òrgan es presenta.
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SISTEMA DE SUPERVISIÓ I SEGUIMENT DEL PROCÉS D’IMPLEMENTACIÓ DEL PLA
La primera tasca a realitzar serà l’assignació de cadascun dels projectes inclosos al Pla a les diferents
Taules comarcals, en els quals es treballarà per a la concreció i desplegament de les actuacions i se’n
farà el seguiment. En aquesta fase pot fer-se evident la necessitat de crear noves taules comarcals o
redefinir les prèviament plantejades en aquest document.
El següent pas és l’elaboració d’un document de seguiment a partir document del Pla part de l’equip
tècnic responsable del Pla on es concretaran els següents aspectes:
-

La fitxa del projecte (tots els apartats excepte el Pla de treball)
Pla de treball. Activitats i tasques previstes
Priorització i cronograma
Indicadors de seguiment

Es crearà un document global, que integrarà tots els projectes i altres documents parcials on figurin tots
els projectes que són responsabilitat o estan vinculats a les diferents taules comarcals. El primer serà la
integració de tots els parcials.
A continuació, s’abordarà la constitució de les taules comarcals en base als agents que haurien d’estar
implicats en el seu desplegament. En aquesta fase serà important identificar-los, contactar-los i
organitzar algun tipus d’acte previ a la seva constitució formal per tal d’establir un primer contacte:
veure’n la predisposició, identificar altres agents que hagin de participar d’aquest espai i que no s’hagin
tingut en compte, valorar quin pot ser el funcionament d’aquests espai i atribuir les funcions. Entre les
funcions hi haurà les de seguiment i supervisió del procés d’implementació dels projectes del Pla que
s’han assignat a aquestes taules comarcals, i d’altres que puguin estar estretament connectats tot i que
depenguin d’una altra taula comarcal.
Un cop formalitzats aquests espais, l’equip tècnic responsable del Pla convocarà una segona reunió de
les taules comarcals per tal de concretar el pla de treball de cada projecte. És a dir, establir les
prioritzacions i el calendari d’execució de les actuacions. També s’establiran els indicadors de seguiment.
En les taules comarcals s’establiran les línies generals i serà l’equip tècnic responsable del Pla qui farà un
desenvolupament del que s’hagi parlat a la reunió i actualitzarà el document que es lliurarà a tots els
membres de la taula comarcal per a la seva validació posterior.
S’establiran reunions periòdicament per tractar l’evolució de cadascun dels projectes, quins
avenços hi ha hagut i quines dificultats hi ha hagut per desenvolupar-los. La finalitat d’aquestes reunions,
de caràcter qualitatiu, són les de mantenir informats a tots els membres de la taula comarcal sobre la seva
evolució i també resoldre conjuntament aquells elements que estiguin frenant o dificultant la seva
implementació.
Cada any es durà a terme una valoració més formal per tal de recollir-ho en un document que
s’elevarà a la Comissió de seguiment. Aquesta valoració es recollirà en un document que recollirà de
forma sintètica per cada projecte la valoració qualitativa de les activitats, l’evolució dels indicadors de
seguiment i un apartat de consideracions, punts de millora i orientacions.
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RENDICIÓ DE COMPTES
Anualment es convocarà una reunió de la Comissió de seguiment per tal de fer un seguiment del
desplegament del Pla. Prèviament s’haurà enviat l’informe de seguiment per tal que tots els membres
disposin del màxim d’informació i esdevingui una reunió de treball efectiva. La reunió s’establirà en dos
grans blocs, un d’informatiu, on es farà una breu explicació de l’estat d’execució dels projectes, on
s’establirà un indicador semafòric sobre l’estat d’execució en relació al previst i s’explicaran breument
les causes. També es durà a terme un balanç global d’execució del Pla en base al percentatge d’actuacions
executades segons el previst, les que van endarrerides i les que encara no s’han iniciat. Es deixarà una
espai de temps suficient per tal que els membres de la Comissió de seguiment puguin aprofundir en les
causes dels endarreriments i fer valoracions sobre les seves possibles solucions o abordatges.
Un cop l’any, coincidint amb la finalització del pla anual de treball i després de la reunió de la Comissió
de seguiment, es durà a terme una reunió del Consell Comarcal on s’explicarà l’estat d’execució dels
projectes i es farà un balanç global d’execució del Pla. En aquesta reunió també s’explicaran les mesures
posades en marxa per tal de redreçar aquelles actuacions que portin un major endarreriment i es farà
una valoració dels resultats de les actuacions ja executades.
Prèviament a la reunió del Consell Comarcal i, si s’escau, es farà una reunió amb les diferents
institucions que participin de l'execució o finançament de les actuacions, com la Diputació o l’equip
de l’àrea de desenvolupament local del SOC, per tal de fer una valoració de l’execució anual i veure
possibles plantejaments respecte a la propera anualitat i valorar possibles fonts de finançament i
recolzament d’aquestes.
Al llarg dels dos mesos després de la presentació al Consell Comarcal es presentarà, si s'escau, a tots
els governs municipals de la comarca i altres agents socials i econòmics l’estat d’execució del Pla
per part de l’equip tècnic responsable del Pla. En la mesura del possible serà important que es detallin
amb major concreció aquelles actuacions que més incideixin en la realitat del municipi o sector, atenent
a les diferents realitats territorials de la comarca.
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Avaluació de l'eficàcia i eficiència dels projectes continguts al Pla
En finalitzar l’execució del Pla (l’any 2023) es durà a terme una avaluació del Pla a nivell de cada
projecte. Per això és important que en la fase inicial de concreció del projecte i del Pla de treball l’equip
tècnic responsable del Pla juntament amb la resta de l’equip tècnic del Consell Comarcal estableixi una
metodologia d’avaluació dels projectes, que caldrà consensuar amb els membres de les taules comarcals.
Aquesta metodologia es plasmarà en un document d’avaluació del Pla, on per cada projecte figuri una
fitxa amb els següents elements metodològics.
La metodologia d’avaluació es basa en realitzar els següents passos:
Pas 1. Definició de la teoria del canvi per a cada àmbit temàtic
La teoria del canvi és en última instància la raó de ser d'una actuació. Descriu com se suposa que una
intervenció aconseguirà els objectius i resultats desitjats, exposant la lògica causal de com i per què
aconseguirà els resultats previstos.
Pas 2. Definició d'indicadors sobre els quals es durà a terme l'avaluació de l'eficàcia
Definir indicadors tant quantitatius com qualitatius.
A continuació s'exposa, a mode d’exemple, tots aquests elements de l’avaluació pel Dispositiu
d’Orientació Professional i Intermediació Laboral.

Teoria del canvi
Orientació Professional: Si, al conjunt d’usuaris/àries (ocupats o a l’atur) dels serveis d’ocupació, que volen
augmentar les seves possibilitats de trobar una ocupació, o de millorar la seva situació laboral, se'ls ofereix:
serveis d’orientació a partir d’un diagnòstic professional (orientació professional grupal; orientació
professional individual; assessorament 2.0; tutoria seguiment; coaching; mentoring) i suport per
l’apoderament, fent una diagnosi inicial sobre el tipus d’orientació necessària, i es dediquen els recursos
humans i materials necessaris i professionalitzats per donar cobertura a aquests serveis, llavors
s’aconseguirà que l’usuari/ària tingui un itinerari o projecte professional definit i/o inici d’altres accions
continuistes (formació, recerca activa de feina), i millori la seva posició per trobar feina.
Intermediació Laboral: Si, al conjunt d’usuaris/àries (ocupats i al atur) dels serveis d’intermediació laboral
amb un nivell d’ocupabilitat raonable, que volen inserir-se al mercat de treball o millorar la seva situació
laboral, se'ls ofereix acompanyament en la recerca de feina (espais de recerca de feina; accions de recerca
de feina), accions d’acompanyament a la intermediació (accions de reclutament a mida de les empreses;
tutoria d’inserció) i intermediació a través de la borsa de treball, dedicant els recursos humans i materials
necessaris i professionalitzats, duent a terme una prospecció empresarial intensiva i adient per al tipus
d’usuaris/àries i vinculada a la realitat actual del mercat de laboral, llavors s’aconseguirà que l’usuari/ària
s'insereixi al mercat laboral per compte aliena.
Objectius i resultats esperats
Objectius
1. Definir un pla de treball, o itinerari o projecte professional.
2. Millorar la posició de la persona per trobar feina.
Resultats esperats
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1. Donar inici a altres accions continuistes de millora de l’ocupabilitat, de cerca activa d'ocupació
i d'inserció laboral.
2. Inserció laboral (en el cas del servei d’intermediació).
L’equip tècnic responsable del Pla, juntament amb la resta de serveis del Consell Comarcal responsables
dels projectes, obtindrà els indicadors plantejats en el document i actualitzarà el document d’avaluació
amb un nou apartat de resultats. En el marc d’una reunió de les taules comarcals es farà la
interpretació dels resultats dels indicadors d’avaluació que s’introduiran al document d’avaluació
del Pla. L’equip tècnic responsable del Pla realitzarà una anàlisi global de l’avaluació del Pla amb unes
conclusions i recomanacions a futur.
Un cop totes les taules comarcals hagin avaluat els projectes que els corresponen i l’equip tècnic
responsable del Pla hagi elaborat les conclusions i recomanacions, es convocarà a la Comissió de
seguiment i al Consell Comarcal per tal de fer un retorn dels resultats de l’avaluació, incidint en les
conclusions i les recomanacions.
El document final d’avaluació es farà arribar a les principals institucions que no formen part de la
Comissió de seguiment i que són finançadores del Pla. Prestant-se a una reunió per comentar els
resultats en el cas que ho considerin oportú.
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