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0. SÍNTESI  

La síntesi de la EDL ha d’incloure els objectius de l’estratègia i de quina manera es 
preveu assolir-los. 
  
L’Estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader Ponent (2014-2020) té per 
objectiu plantejar els reptes de desenvolupament rural del territori format per les comarques de 
l’Urgell, el Pla d’Urgell, Les Garrigues i Segrià Sud. Per a elaborar l’estratègia s’ha 
desenvolupat un procés participatiu i s’ha fet una diagnosi del territori.  
 
El principal punt de l’Estratègia és la creació d’activitat econòmica al territori a partir de la 
promoció i la comercialització del producte agroalimentari local i de la sinergia amb altres 
sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç. 
 
Es concretarà en tres línies d’actuació que es basen en:  
 

1. Comercialització del producte local 

2. Fomentar l’emprenedoria entre els joves  

3. Donar suport al desenvolupament de projectes col•lectius entre diferent sectors 
econòmics 

L’avantatge de plantejar l’estratègia d’aquesta manera és que dóna resposta a les línies 
estratègiques del PDR 
 

- Incentivar l’ocupació  i l’economia del territori 

- Promoció d’activitats promogudes per joves  

- Afavorir la innovació 

- Mitigació del canvi climàtic 

Com es farà?  
 
• Gestionant una línia d’ajuts per a la creació, millora i/o ampliació d’empreses a l’àmbit rural. 

• Participant o coordinant Projectes de cooperació, amb altres grups Leader, en temes que 
afavoreixin el desenvolupament sostenible del territori.  

• Projectes propis, projectes que es desenvoluparan al nostre territori que responguin a 
necessitats i peculiaritats del nostre àmbit d’actuació.  
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1. PREPARACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

Descripció dels agents d’interès que participaran en el desenvolupament 
de l’estratègia, com s’involucraran i quins mitjans s’utilitzaran amb aquesta 
finalitat.  

Cal incloure també com es complementa l’estratègia amb altres estratègies 
de desenvolupament local en l’àrea d’influència. 

L’estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader Ponent s’ha elaborat tenint en 
compte els plans estratègics i d’actuació elaborats pels consells comarcals del territori que en 
formen part. A l’hora de desenvolupar aquest l’EDL es tindrà en compte:  

  
- Pla d’Actuació Comarcal de les Garrigues (2014-2018), elaborat pel Consell 

Comarcal de Le Garrigues 

 
- Pla Estratègic pel desenvolupament local i l’ocupació de l’Urgell (promogut pel 

Consell Comarcal de l’Urgell) (2014) 

 

Per conèixer l’opinió de la ciutadania i especialment d’aquells sectors implicats en el 
desenvolupament rural, es va realitzar una enquesta on-line entre el 10 i el 19 de juny de 2015. 
L’enquesta va estar dirigida especialment a administracions públiques, sectors econòmics 
implicats en el desenvolupament rural i també associacions de diferents temàtiques. L’enquesta 
va ser resposta per 125 persones que es van valorar diferents aspectes relacionat amb el 
coneixement del programa Leader i sobretot la valoració de prioritats sobre el desenvolupament 
rural.  

 

A part de l’enquesta també es van realizar 4 tallers participatius, un a cada comarca, com a 
primer pas per a constituir quatre consells consultius, que s’expliquen en el punt 17.  

 

 

 

 

2. ÀREA D’ACTUACIÓ  

Per a cadascun dels indicadors o camps especificats, especificar les dades o incloure 
una breu descripció. Per complementar aquesta informació, cal adjuntar un plànol que 
mostri la distribució de la densitat de població en cada municipi. 

Nombre total d’habitants de l’àmbit 
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Nombre total d’habitants (absolut), 2014   Nombre total d’habitants (absolut), 2014
Municipis Població   Municipis Població 
Albagés, l' 419   Aitona 2.415
Albi, l' 834   Alamús, els 769
Arbeca 2.389   Alcanó 242
Bellaguarda 307   Alfés 315
Borges Blanques, les 6.088   Almatret 333
Bovera 290   Aspa 215
Castelldans 976   Granja d'Escarp, la 972
Cervià de les Garrigues 708   Llardecans 497
Cogul, el 190   Maials 959
Espluga Calba, l' 395   Massalcoreig 560
Floresta, la 162   Sarroca de Lleida 403
Fulleda 98   Seròs 1.887
Granadella, la 715   Sunyer 307
Granyena de les Garrigues 162   Torrebesses 291
Juncosa 438   Segrià Sud 10.165
Juneda 3.497   Agramunt 5.515
Omellons, els 232   Anglesola 1.360
Pobla de Cérvoles, la 220   Belianes 555
Puiggròs 296   Bellpuig 4.956
Soleràs, el 359   Castellserà 1.083
Tarrés 105   Ciutadilla 209
Torms, els 148   Fuliola, la 1.294
Vilosell, el 188   Guimerà 295
Vinaixa 546   Maldà 227
Garrigues 19.762   Nalec 93
Barbens 875   Omells de na Gaia, els 141
Bell-lloc d'Urgell 2.351   Ossó de Sió 211
Bellvís 2.342   Preixana 405
Castellnou de Seana 740   Puigverd d'Agramunt 259
Fondarella 838   Sant Martí de Riucorb 685
Golmés 1.734   Tàrrega 16.587
Ivars d'Urgell 1.607   Tornabous 911
Linyola 2.677   Vallbona de les Monges 262
Miralcamp 1.384   Verdú 964
Mollerussa 14.963   Vilagrassa 514
Palau d'Anglesola, el 2.135   Urgell 36.526
Poal, el 656       
Sidamon 706   Total de l'àrea 103.581
Torregrossa 2.235       
Vila-sana 706       
Vilanova de Bellpuig 1.179       
Pla d'Urgell 37.128       

Font: Padró municipal d’habitants 2014, Idescat. 

 

Els 74 municipis que composen l’Associació Leader de Ponent sumen una 
població de 103.581 habitants, xifra que suposa el 28,4% de la població del 
conjunt de la vegueria de Ponent, el 23,8% de la població de la demarcació de 
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Lleida i tot just l’1,4% de la població catalana. El Pla d’Urgell i l’Urgell compten 
amb un volum de població similar, entorn el 37.000 habitants totals, mentre que 
les Garrigues ha perdut el llindar dels 20.000 habitants, i els 14 municipis del 
Segrià sumen poc més de 10.000 habitants. El centres urbans més importants 
(vegeu Mapa 1) són Tàrrega i Mollerussa, que superen àmpliament el llindar de 
10.000 habitants. Un pes menor té les Borges Blanques, amb una població que 
tot just supera els 6.000 habitants.  

 

Mapa 1: Població, 2014. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants 2014, Idescat. 

 

Cal remarcar també que mentre l’Urgell s’articula amb la presència de dos 
centres importants apart de Tàrrega que es situen entorn als 5.000 habitants 
(Bellpuig i Agramunt), però presenta un poblament feble en la seva meitat sud; 
el Pla d’Urgell presenta una major homogeneïtat en els seus centres, amb 
Mollerussa com a capital clara però amb múltiples nuclis d’entre 2.000 i 3.000 
habitants. El pobles de les Garrigues i del Segrià presenten per la seva banda 
una dimensió sovint petita. En el conjunt de l’àmbit, fins a 53 municipis no 
arriben al miler d’habitants, i 33 es situen per sota de la barrera dels 500 
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habitants, destacant Nalec (Urgell) i Fulleda (Garrigues) que no arriben ni als 
100 habitants en la darrera revisió del Padró. 

Com es pot apreciar en el Mapa, els nuclis de població més important es 
concentren entorn dels principals eixos de comunicació, especialment en el cas 
de l’autovia A-2, i en menor grau en l’eix de l’autopista AP-2. Així, la majoria de 
nuclis d’una certa entitat es concentren al nord de l’àmbit, mentre que al sud 
(Segrià garriguenc, sud de les Garrigues i de l’Urgell) predominen els municipis 
escassament poblats. 

 

Superfície de l’àmbit 
Superfície total (km2)     
Comarques Superfície   
Garrigues 797,7   
Segrià sud 551,2   
Urgell 579,7   
Pla d'Urgell 305,1   
Total de l'àrea 2.233,7

Font: Indicadors geogràfics 2014, Idescat. 

 

La superfície de les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Urgell, a més 
de la zona parcial del Segrià que completen els 74 municipis de l’àrea d’estudi 
és de 2.233,7 km2, xifra que suposa el 40% del territori inscrit en l’àmbit 
funcional de Ponent, el 18,4 % de la demarcació de Lleida i un 7% de la del 
conjunt de Catalunya. Entre les zones Leader de Catalunya és la tercera en 
nombre de municipis darrera del Consorci Leader Desenvolupament Local del 
Camp (que compta amb 93 municipis) i de l’Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (75 municipis); però en 
quant a territori abastat, és la segona més gran, només superada pel Consorci 
per al Desenvolupament de la Catalunya Central (amb 2.620,1 km2). 

Densitat de població 
Densitat de població 
(hab./km2)     
Comarques Densitat   
Garrigues 24,8   
Segrià Sud 18,4   
Urgell 63,0   
Pla d'Urgell 121,7   
Total de l'àrea 46,4

Font: Elaboració pròpia, a partir de la divisió de la població de 2014 amb la superfície 
municipal, Idescat. 
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La densitat de població d’un territori és un dels principals indicadors que 
s’empren per definir-ne el seu grau de ruralitat. En l’àmbit internacional, la 
OCDE situa el llindar entre municipis rurals i urbans en els 150 habitants per 
km2, mentre que la Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural (LDSMR) espanyola 
fixa aquest llindar en els 100 habitants/ km2. 

El conjunt de l’àmbit té una densitat de població de 46,4 habitants per km2, xifra 
que el situa clarament en quant a intensitat de poblament com a zona amb un 
elevat grau de ruralitat. A nivell comarcal, la comarca clarament més 
densament poblada és el Pla d’Urgell, amb 121,7 habitants per km2. L’Urgell es 
situa en una xifra molt inferior, de 63 habitants/ km2. El grau de ruralitat és 
encara més gran a les Garrigues (24,8 habitants/ km2) i en els municipis del 
Segrià inclosos a l’àmbit (18,4 habitants/ km2). 

Mollerussa, amb un terme municipal de dimensions reduïdes, presenta la 
densitat més elevada a nivell municipal, molt per sobre de la resta de municipis. 
Al Pla d’Urgell trobem altres quatre municipis que superen el llindar de 100 
habitants/ km2 (Barbens, Fondarella, Golmés i el Palau d’Anglesola), al que cal 
sumar tres municipis de l’Urgell: Tàrrega, Bellpuig i la Fuliola. Un total de 15 
municipis de l’àmbit tenen una densitat de població inferior als 10 habitants per 
km2: 8 estan situats a les Garrigues, 3 a l’Urgell i 4 al Segrià.  
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Mapa 2: Densitat de població, 2014. 

Font: Elaboració pròpia, a partir de la divisió de la població de 2014 amb la superfície 
municipal, Idescat. 

Com es pot apreciar em el Mapa 2, els municipis del sud de l’àmbit presenten 
una densitat de població baixa o molt baixa, mentre que els municipis del nord-
est, especialment els situats entorn de l’eix de l’A-2, presenten una densitat de 
població més elevada, per sobre dels 50 habitants/km2 en bona part dels 
casos. 
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Nombre de municipis 
Nombre de municipis i entitats singulars de 
població   

Comarca o 
subcomarca Municipis

Entitats 
municipals 
descentralitzades

Entitats 
singulars de 
població 

Garrigues 24 0 24
Pla d'Urgell 16 0 22
Segrià 14 0 19
Urgell 20 3 43
Total de l'àrea 74 3 108

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Indicadors geogràfics 2014, Idescat. 

 

Els 74 municipis de l’àmbit es distribueixen en proporcions força semblant entre 
les 4 comarques que inclou l’àmbit: 24 són de les Garrigues, 20 de l’Urgell, 16 
del Pla d’Urgell i 14 del Segrià. Cal tenir en compte, però, que les 
característiques de poblament de cada comarca no són les mateixes. En el cas 
de les Garrigues, el model és clar, cada municipi correspon a un nucli o entitat 
singular de població. El model de poblament concentrat és aplicable també per 
norma general al Pla d’Urgell (22 nuclis en 16 municipis) i el Segrià (19 nuclis 
en 14 municipis). A l’Urgell, en canvi, trobem 43 entitats singulars de població 
en 20 municipis, i seria la comarca on major dificultat hi hauria en l’organització 
de serveis per la seva dispersió territorial. A més, és l’única comarca on hi ha 
entitats municipals descentralitzades (3). 

Breu descripció del paisatge i del medi físic 

L’àmbit de l’Associació Leader de Ponent consta de 74 municipis, que inclouen 
la totalitat de les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Urgell, a més de 
14 municipis del Segrià. Aquesta zona es troba completament situada dins de 
la Depressió Central Catalana, gran extensió uniforme de relleus suaus i 
paisatges predominantment horitzontals, dins la qual en seria part del límit 
meridional. El relleu, caracteritzat per la relativa homogeneïtat de la plana 
urgellenca en la seva meitat nord, es va fent cada vegada més abrupte cap al 
sud i el sud-est (Serra de la Llena, Serra de Vilobí, Serra del Tallat), anunciant 
els vessants de la Serralada Prelitoral. Al nord de l’àrea, també trobem relleus 
definits, encara que de menor alçada, com les Serres de Bellmunt i Almenara. 

El clima de la zona és marcadament continental, amb forts contrastos entre 
l’hivern, que hi és fred i amb boires freqüents, amb una mitjana que ronda els 
5º C al gener; i l’estiu, molt càlid, amb mitjanes diàries al juliol superiors als 25º 
C. La pluviositat hi és relativament escassa, sobretot a la plana urgellenca i en 
els municipis del Baix Segrià, amb precipitacions per sota dels 400 mm. anuals, 
xifra que es va incrementant a mida que la orografia es va accidentant, amb 
valors entre els 500 i els 600 mm. anuals en els municipis més meridionals de 
les Garrigues i l’Urgell. 
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Els recursos fluvials propis de l’àrea hi són molt escassos, amb els rius Sió, 
Corb i Set (sovint amb cabal escàs o nul) com a cursos fluvials més destacats. 
Completen la xarxa hídrica de l’àrea els afluents del Corb (Riu Ondara, Riu 
Cercavins, Riu Seniol, Riu Boixeró, Riera de Maldanell i Barranc de la Bovera)i 
del Set (Riu de l’Oró i Riu dels Gorgs), i cursos menors com la Vall de Secà, la 
Riera de Juncosa, el Barranc de Carratalà, la Vall de Morà i la Vall Major, que 
es distingeix de la resta per ser afluent directe de l’Ebre i no pas del Segre. Al 
mig de la plana d’Urgell, cal destacar també la presència d’una de les conques 
endorreiques més importants del país, que deriva en la creació de l’Estany 
d’Ivars – Vila-sana. 

A nivell d’usos del sòl, gran part dels terrenys inclosos en l’àmbit Leader es 
dediquen majoritàriament al conreu, en una proporció molt superior a la mitjana 
catalana. La superfície forestal hi és relativament important, però concentrada 
sobretot majoritàriament en els municipis del sud tant de les Garrigues com del 
Segrià i l’Urgell. El sòl urbanitzat és relativament important en la zona nord de 
l’àmbit, especialment entorn de l’eix de comunicacions Barcelona-Lleida, 
mentre que té un pes residual en els municipis del sud de l’àrea. 

En què es refereix a cultius, actualment existeixen dues unitats clarament 
diferenciades: la zona de regadius, a l’espera de l’increment que suposarà la 
posada en funcionament del Canal Segarra-Garrigues, es troba territorialment 
concentrada al nord de les Garrigues, el Pla d’Urgell i el nord de l’Urgell, zona 
regada pel Canal d’Urgell; i als municipis del Baix Segrià, regats pel Canal 
d’Aragó i Catalunya principalment.  Els municipis del Segrià garriguenc i els de 
bona part del sud de les Garrigues i de l’Urgell compten amb conreus típics de 
secà, entre els que destaca l’olivera pel seu segell de qualitat. 

De fet, la lluita per transformar els terrenys de secà en regadiu és també un 
element que comparteixen les quatre comarques. En un primer moment, els 
esforços es van centrar en l’estudi i construcció del Canal d’Urgell, iniciat l’any 
1829 i que començà a regar les primeres finques l’any 1862, que va permetre 
regar els municipis del nord de l’àrea. L’inici l’any 2001 de la construcció del 
canal Segarra-Garrigues, llargament reclamada i que a la pràctica actua com a 
Canal d’Urgell superior, permetrà transformar en regadiu o instal·lar rec de 
suport en bona part de l’actual zona de secà, encara que continuaran sense 
accés al regadiu els municipis limítrofs de l’àrea per la banda sud. En 
conseqüència, quan finalitzi aquesta actuació, es podrà parlar d’una 
transformació del sector agrari, tant a nivell de producció com de tipus de 
conreus. 
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Nom dels principals nuclis de població o centres d’activitat econòmica 
Principals nuclis de població i 
activitat           

Municipis 
Índex 
industrial 

Índex 
comercial

Índex 
comercial 
majorista 

Índex 
comercial 
minorista 

Índex de 
restauració 
i bars 

Índex 
turístic 

Índex 
activitat 
econòmica

Agramunt 19 11 14 9 4 2 13
Aitona 12 4 7 2 2 0 7
Anglesola 4 2 3 1 1 0 3
Arbeca 2 2 3 2 2 0 3
Bell-lloc d'Urgell 15 2 3 1 1 0 7
Bellpuig 14 8 12 5 4 0 11
Bellvís 5 3 3 3 1 0 4
Borges Blanques 
(Les) 25 11 13 9 8 1 14
Castelldans 1 2 3 1 0 0 1
Castellserà 1 1 2 1 1 0 1
Fuliola (La) 1 1 1 1 1 0 1
Golmés 3 8 8 8 3 0 5
Ivars d'Urgell 3 3 5 1 1 0 3
Juneda 27 5 7 3 2 0 14
Linyola 2 3 4 3 1 0 3
Miralcamp 10 2 4 1 0 0 5
Mollerussa 34 29 31 28 16 3 27
Palau d'Anglesola 
(El) 3 2 3 1 1 0 3
Seròs 2 3 5 2 1 0 3
Tàrrega 30 48 66 35 28 4 31
Torregrossa 2 2 4 1 1 0 4
Verdú 1 1 2 1 0 0 1
Vilanova de Bellpuig 1 2 4 0 1 0 1

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Econòmic d’Espanya 2013 de la Caixa. 

 

Segons l’Anuari de la Caixa de 2013, amb dades relatives a municipis de més 
de 1.000 habitants, Tàrrega i Mollerussa, en l'eix de comunicacions de l'A-2, 
són els principals pols de dinamització econòmica, social i cultural de tot el 
territori, essent els municipis amb un índex econòmic general i comercial més 
elevat de tot l'àmbit. 

Cal remarcar però que mentre Mollerussa suma al seu pes específic el fet que 
constitueix amb el municipis del seu entorn un veritable continu urbà que 
potencia encara més el seu paper de centre d'intermediació secundari en l'eix 
Barcelona-Madrid; Tàrrega, el nucli més important, exerceix un paper similar 
però amb un paper clarament de cap comarcal de l'Urgell, però els municipis 
que graviten al seu entorn presenten clarament situacions i dinàmiques en bon 
punt menys homogènies que al Pla d'Urgell. 

En un paper secundari, les Borges Blanques, conjuntament amb centres proper 
com Juneda i Arbeca, centraria molt més el seu paper en l'activitat industrial, 
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amb un menor rol com a centre comercial, paper similar al que desenvoluparia 
Agramunt o Bellpuig respecte el seu entorn immediat. 

Pel que fa al municipis del Segrià, la seva gravitació recau directament i en 
major grau que a la resta de l'àrea en una dependència clara, tant 
comercialment com en la resta de sector econòmics, de l'activitat generada per 
la capital regional, Lleida. 

  

Nom dels nuclis de població de més de 10.000 habitants i explicació de la 
influència que tenen sobre la resta del territori 

En l’àmbit d’actuació només hi ha dos municipis de més de 10.000 habitants: 
Tàrrega i Mollerussa. Ambdós són capitals de les seves respectives comarques 
i a la vegada principal centre d’activitat econòmica del seus àmbit territorial 
proper. Tots dos centres es troben ubicats en l’eix de comunicacions que uneix 
Barcelona amb el centre de la península, i exerceixen de centres 
d’intermediació de productes, serveis i, també cal dir-ho, de transmissió de 
coneixements i innovació cap als municipis del seu entorn immediat. 

En el cas de Tàrrega, el seu rol de principal nucli d’activitat i de prestació de 
serveis es veu complementat, a menor escala, per Bellpuig a l’oest, com a nucli 
intermedi entre les capitals de l’Urgell i el Pla d’Urgell, i per Agramunt al nord, 
com a principal pol del nord de l’Urgell. Pel que fa als municipis del sud de 
l’Urgell, es troben en gravitació directa respecte la capital comarcal, tant per 
l’accés a bona part de l’oferta comercial, com pel que fa a la generació de llocs 
de treball no agrari, i fins i tot, com a centre de residència de les noves 
generacions, fet que deriva en el seu progressiu despoblament. 

En el cas de Mollerussa, hem de parlar de conurbació més aviat que no pas de 
nucli, donat que les zones residencials, i sobretot la zona industrial i de serveis, 
defugeix els límits municipals del cap de comarca. El dinamisme del sector 
agroindustrial i el manteniment d’un cert nivell de població en els municipis que 
graviten entorn de Mollerussa fan del Pla d’Urgell permeten que tot i la clara 
capitalitat de Mollerussa respecte la seva comarca (i també respecte el 
municipis del nord de les Garrigues) derivi en una dependència que no suposa, 
com al sud de l’Urgell, en xuclar bona part de les seves possibilitats de 
desenvolupament. 

Pel que fa a les Garrigues i als municipis del Segrià, la manca de nuclis urbans 
de referència i la proximitat a la ciutat de Lleida fa que tinguin una dependència 
molt marcada directament de la capital provincial, tant a nivell comercial, com 
de prestació de serveis i també de mercat de treball no agrari. Aquesta 
dinàmica es sobretot aplicable als municipis del Segrià i del sud de les 
Garrigues, mentre que els nuclis d’una certa dimensió del nord de les 
Garrigues, com la capital comarcal, les Borges Blanques, i els municipis veïns 
de Juneda i Arbeca, mantenen encara un cert pes i capacitat d’atracció, 
sobretot a nivell de generació de llocs de treball en el sector industrial, i cal 
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esmentar que a nivell comercial i terciari també graviten en certa mesura entorn 
de Mollerussa. 

 

Breu descripció de l’evolució de la població pel període 2007-2013 

 

L’evolució de la població en el període de 2007-2013 cal emmarcar-la en un 
període de crisi econòmica, i tot i que la dinàmica poblacional, sobretot el 
creixement natural, és més lent en l’adaptació del seus ritmes que no pas el 
cicle econòmic, si que cal tenir en compte que ja anteriorment bona part del 
creixement poblacional del conjunt de Catalunya, però també de l’àmbit 
d’actuació, es devia a les abundants aportacions de l’emigració estrangera que 
es van donar a principis de segle XXI. Tot i que no s’han aturat, aquests fluxos 
migratoris si que s’han reduït, com es veurà, en els darrers anys, i l’impacte de 

la crisi en la natalitat també s’ha deixat sentir al final del període. 

•  Creixement total 

Gràfic 1:  

 

Font: Taxa resultat del quocient entre el saldo de creixement total de la població dels anys 2007 
a 2013 per la població a meitat del període (Padró 2010) expressada en tant per mil. 

Com es pot apreciar en el Gràfic 1, la dimensió del municipi ha tingut molt a 
veure en l’evolució de la seva població. Així, la mitjana dels municipis de menys 
de 500 habitants es situa en una clara regressió demogràfica, amb una pèrdua 
superior al 80 per mil de la seva població. Els municipis que superen el miler 
d’habitants presenten de mitjana evolucions positives, que es van incrementant 
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a mida que parlem de municipis de major dimensió. Així, els de més de 10.000 
habitants (Tàrrega i Mollerussa) han tingut una evolució que es situa prop del 
100 per mil de creixement. En aquest període, podem parlar, per tant, d’una 
situació de despoblament dels municipis petits i de reforç del paper de 
capitalitat dels principals nuclis de població.  

 

 
Taxa de creixement total (‰), 2007-
2013   

Taxa de creixement total (‰), 2007-
2013 

Municipis Taxa   Municipis Taxa 
Juncosa -171,19   Segrià Sud -29,65
Garrigues -10,63   Nalec -20,41
Palau d'Anglesola, el 88,68   Urgell 40,49
Sidamon -1,32   Total de l'àrea 29,76
Pla d'Urgell 57,58     

Font: Taxa resultat del quocient entre el saldo de creixement total de la població dels anys 2007 
a 2013 per la població a meitat del període (Padró 2010) expressada en tant per mil. 

 

En termes generals, però, el conjunt de l’àrea ha tingut una evolució positiva, 
amb un creixement de gairebé el 30 per mil, amb una dinàmica diferenciada a 
nivell comarcal i subcomarcal. Així, el Pla d’Urgell ha crescut en conjunt un 57,6 
per mil, i l’Urgell un 40,5 per mil, mentre que les Garrigues ha patit un descens 
de població (-10,6 per mil) i el conjunt del municipis del Segrià inclosos a l’àrea 
d’actuació han patit les pèrdues més importants, amb una taxa conjunta del -
29,7 per mil. 

Entre els municipis que han experimentat un creixement més important, 
superior al 100 per mil, trobem Mollerussa i Vila-sana al Pla d’Urgell i 
Tornabous a l’Urgell. Per contra, els municipis amb un procés de despoblació 
més acusat, amb pèrdues superiors al 200 per mil dels seus habitants, trobem 
Bovera a les Garrigues i Almatret i Aspa al Segrià. Una vintena de municipis, 
inclosos els tres anteriors, presenten un nivell de despoblament sever, amb 
pèrdues de població equivalents a més del 10% de la seva població a l’inici del 
període. 

 

• Creixement migratori 

La taxa de creixement migratori, en el que s’han inclòs els fluxos migratoris tant 
interns com externs, presenta en el conjunt de l’àmbit d’estudi una dinàmica 
que continua essent positiva (33,42 per mil). 

A nivell comarcal, les taxes de creixement migratori són també positives en tots 
els casos, destacant en primer lloc el Pla d’Urgell, amb un creixement del 46,5 
per mil, seguit de l’Urgell, amb un 31,3 per mil, les Garrigues amb un 23,3 per 
mil i el Segrià Sud, amb un 13,8 per mil. 
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La situació de creixement moderat i relativament homogeni a nivell comarcal es 
converteix en una variabilitat important de dinàmiques si baixem a nivell 
municipal: 

- 32 municipis tenen un creixement migratori negatiu, mentre que 40 el 
tenen positiu i dos presenten un creixement nul. 

- Entre els municipis amb un creixement migratori superior al 100 per mil 
hi ha 4 municipis de l’Urgell (Bellpuig, Tornabous, Vallbona de les 
Monges i Vilagrassa) i 2 del Pla d’Urgell (Barbens i Vila-sana). 

- Amb taxes negatives superiors al 100 per mil hi ha 4 municipis de les 
Garrigues (Cervià de les Garrigues, la Floresta, Juncosa i els Torms) i un 
del Segrià (Almatret). 

 
Taxa de creixement migratori (‰), 2007-
2013   
Municipis Taxa   
Garrigues 23,32   
Segrià Sud 13,81   
Urgell 31,27   
Pla d'Urgell 46,53
Total de l'àrea 33,42

 

Font: Taxa resultat del quocient entre el saldo migratori total (migracions internes i externes) 
dels anys 2007 a 2013 per la població a meitat del període (Padró 2010) expressada en tant 
per mil. 

• Creixement natural 
Taxa de creixement natural (‰), 2007-
2013   
Municipis Taxa   
Garrigues -28,90   
Segrià Sud -43,94   
Urgell 5,20   
Pla d'Urgell 19,61
Total de l'àrea -1,12

 

Font: Taxa resultat del quocient entre el saldo de naixements i defuncions dels anys 2007 a 
2013 per la població a meitat del període (Padró 2010) expressada en tant per mil. 

 

La taxa de creixement natural, en canvi, és lleugerament negativa (-1,1 per mil) 
en el conjunt de l’àmbit de l’Associació. A nivell comarcal, el Pla d’Urgell 
presenta un creixement positiu, del 19,6 per mil, que també es dóna, en menor 
mesura, a l’Urgel (5,2 per mil). Per contra, la taxa de creixement natural és 
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clarament negativa a les Garrigues (-28,9 per mil) i sobretot en els 14 municipis 
del Segrià (-43,9 per mil).   

A nivell municipal la disparitat de les dinàmiques hi és també important, encara 
que amb el tret comú en molts dels casos de presentar taxes de creixement 
natural clarament més baixes (o marcadament més negatives, segons el cas): 

- Dels 74 municipis de l’àmbit, 58 presenten un creixement natural 
negatiu, mentre que només 15 el tenen positiu i un presenta un 
creixement nul. 

- El municipi amb un creixement natural més important ha estat 
Mollerussa (59,3 per mil), mentre que Fondarella i Vila-sana al Pla 
d’Urgell i Tàrrega a l’Urgell presentaven taxes per sobre del 30 per mil. 

- Amb taxes negatives superiors al 100 per mil hi ha 2 municipis del Segrià 
(Almatret i Aspa) i 3 de l’Urgell (Guimerà, Maldà i Vallbona de les 
Monges). 

Població per grans grups d’edat 

• Fins a 14 anys 
Població jove sobre població total (%), 
2014   
Municipis % fins 14 anys   
Garrigues 12,74   
Segrià Sud 11,67   
Pla d'Urgell 16,39   
Urgell 16,19   
Total de l'àrea 15,16

 

Font: Població per sexe i grups d’edat 2014. Idescat. 

 

El percentatge de població jove de l’àmbit d’actuació (15,2%) es troba 
lleugerament per sota de la xifra per al conjunt de Catalunya, que frega el 16%.  

Amb aquesta xifra per referència, veiem que hi ha dues comarques, el Pla 
d’Urgell (16,4%) i l’Urgell (16,2%) que superen la mitjana catalana en presència 
de joves entre la seva població, mentre que la situació es diametralment 
oposada a les Garrigues (12,7%) i en els municipis del Segrià (11,7%) que es 
situen en valors molt per sota de la mitjana catalana. 

La presència de joves és més important allà on hi ha major nombre d’habitants. 
A Mollerussa i Tàrrega, els únics municipis de més de 10.000 habitants, es 
troben els percentatges de joves més elevats, per sobre del 18%.  

Els altres nuclis importants de l’àmbit d’actuació, com ara Agramunt, Bellpuig, 
les Borges Blanques o Juneda entre altres, es troben en valors propers o per 
sobre del 15% de població jove.  
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Hi ha 26 petits municipis dins de l’àmbit d’estudi que no arriben al 10% de 
població menor de 15 anys, destacant Fulleda i Nalec, els municipis menys 
poblats de l’àmbit, amb un 3% de població jove. 

 

• De 15 a 64 anys 

Pel que fa al percentatge de població adulta d’entre 15 i 64 anys (a grans trets, 
i descomptant els menors de 16 anys, la que es troba en edat de treballar), al 
conjunt de Catalunya la xifra es situava el 2014 en el 65,7% del conjunt de la 
població.  

El percentatge dins l’àmbit d’actuació és lleugerament inferior, amb un 64,1% 
de la població entre 15 i 64 anys. Aquest fet és important en tant que marca 
una menor disponibilitat proporcional de generacions “productives”, per a una 
major proporció de població dependent (joves i gent gran). 

No hi ha cap comarca que arribi a la mitjana catalana en percentatge de 
població adulta. El Pla d’Urgell s’hi apropa, amb un 65,3%, però l’Urgell baixa ja 
al 64,6%, les Garrigues a un 62,1% i els 14 municipis del Segrià es situen de 
mitjana per sota del 62%. 

Entre els municipis amb una major presència de població adulta, amb xifres per 
sobre dels 2/3 del total de població, hi trobem Mollerussa i Tàrrega, a més de 
Fondarella i Sidamon al Pla d’Urgell i Bellpuig a l’Urgell. 

Per sota del 55% de població adulta trobem 4 municipis de les Garrigues 
(Bovera, l’Espluga Calba, el Soleràs i els Torms) i dos de l’Urgell (Guimerà i 
Preixana). Aquesta proporció tant baixa de població adulta implica una forta 
pressió en unes generacions productives molt migrades que han d’aportar els 
recursos per sostenir petites comunitats rurals, com veurem, cada vegada més 
envellides. 

 

 
Població adulta sobre població total (%), 
2014   
Municipis % 15-64 anys   
Garrigues 62,12   
Segrià Sud 61,95   
Urgell 64,62   
Pla d'Urgell 65,28
Total de l'àrea 64,12

Font: Població per sexe i grups d’edat 2014. Idescat 

 

• Més de 65 anys 
Gent gran sobre població total (%), 2014   
Municipis % 65 i més anys   
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Garrigues 25,13   
Segrià Sud 26,38   
Urgell 19,19   
Pla d'Urgell 18,32
Total de l'àrea 20,72

 

Font: Població per sexe i grups d’edat 2014. Idescat. 

 

El percentatge de gent gran (amb 65 anys o més) a Catalunya és del 18,3%, 
xifra que s’ha anat incrementant inexorablement en els darrers anys: el 2007 el 
percentatge de es situava en 16,3%, dos punts per sota. 

Comparativament amb el conjunt de Catalunya, l’àmbit d’actuació de 
l’Associació Leader de Ponent presenta clarament un major percentatge de 
població de 65 anys o més (20,7%), encara que cal remarcar que aquesta xifra 
s’ha mantingut estable i no ha experimentat el fort creixement que ha tingut lloc 
en altres zones de Catalunya.  

Per comarques, el Pla d’Urgell és la comarca menys envellida, amb un 18,3% 
de població major de 64 anys, seguida de l’Urgell (19,2%). A les Garrigues, la 
gent gran suposa més d’una quarta part de la població total (25,1%), xifra que 
puja fins al 26,4% en els municipis del Segrià inclosos en l’àmbit d’actuació. 

Mollerussa és el municipi amb menor pes específic de la gent gran (13%), 
mentre que el percentatge de Tàrrega es situa en el 15,1%. 

En l’altre extrem, Guimerà, a l’Urgell, presenta un percentatge de gent gran del 
42,7%, que és el més elevat de l’àmbit i el tercer municipi més envellit de 
Catalunya. Hi ha 4 municipis més de l’àmbit d’actuació entre els 10 municipis 
amb major percentatge de població de 65 anys o més: Bovera (40,3%), Nalec 
(39,8%), els Torms (39,2%) i Almatret (37,8%). 

Índex d’envelliment 
Índex d'envelliment de la població (%), 
2014   

Índex d'envelliment de la població (%), 
2014 

Municipis Índex (%)   Municipis Índex (%) 
Juncosa 380,00   Segrià Sud 226,14
Garrigues 197,26   Nalec 1.233,33
Palau d'Anglesola, el 123,64   Urgell 118,52
Sidamon 100,00   Total de l'àrea 136,64
Pla d'Urgell 111,75     

Font: Elaboració pròpia a partir de  les dades de població per edat i sexe 2014. Idescat. 

 

L’índex d’envelliment de l’àmbit d’actuació, que compara la població de 65 anys 
i més respecte la població de menys de 15 anys en tant per cent, es situa en 
136,6, xifra que marca clarament un pes de la gent gran molt superior a la de 
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les generacions joves en el conjunt de l’àmbit. Cal tenir en compte que aquesta 
dada supera de molt la mitjana catalana (115). 

Com s’ha apreciat en indicadors anteriors, la situació difereix molt d’una 
comarca a una altra. El grau d’envelliment de la població és un problema 
relativament menor al Pla d’Urgell (111,8) i a l’Urgell (118,5), mentre que és un 
problema cabdal a les Garrigues (197,3) i al Segrià Sud (226,1), on per cada 
individu jove trobem dos individus que han complert, com a mínim els 65 anys. 

Només hi ha tres municipis de l’àmbit d’actuació amb un índex d’envelliment 
inferior a 100, on el pes de la població jove és major al de la gent gran: 
Mollerussa (69,4) i Golmés (99,3) al Pla d’Urgell i Tàrrega (82,9) a l’Urgell. 

L’índex presenta xifres quasi astronòmiques en els municipis menys poblats: 
Nalec té un índex de 1.233,3 i Fulleda de 1.066,7. Aquest xifres indiquen que 
en aquest municipis per cada jove hi ha com a mínim 10 persones de 65 anys o 
més. Una situació similar la trobem a Guimerà i Almatret, tots dos municipis 
amb un índex d’envelliment de 840. 

 

 

Gràfic 2:  

Font: Elaboració pròpia a partir de  les dades de població per edat i sexe 2014. Idescat. 

 

Com es pot apreciar en el Gràfic 2, el grau d’envelliment de la població és més 
elevat en els municipis amb menys població. Els municipis de menys de 1.000 
habitants tenen de mitjana índex per sobre de 200, en els municipis entre 1.000 
i 10.000 habitants la xifra es situa entre 100 i 200, i només baixa de 100 en els 
municipis de més de 10.000 habitants. 
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Taxa d’atur global 
Taxa d'atur (%), desembre de  2014   
Municipis Taxa (%)   
Garrigues 8,86   
Segrià Sud 8,51   
Urgell 10,93   
Pla d'Urgell 9,45
Total de l'àrea 9,78

Font: Aturats de 16 a 64 anys sobre població de la mateixa edat, desembre de 2014 (%). 
Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. 

 

Les taxes d’atur aportades s’han calculat, per manca de dades actualitzades i 
detallades sobre població activa, i amb la intenció de poder-les fer comparables 
entre els diferents municipis de l’àmbit d’estudi, a partir del quocient entre la 
xifra d’aturats registrats a data de desembre de 2014 i la població del mateix 
rang d’edats (16 a 64 anys en el cas de la taxa d’atur global; 16 a 29 anys en el 
cas de la taxa d’atur juvenil) en tant per cent.  

La taxa d’atur global del conjunt de l’àmbit d’actuació el desembre de 2014 
(9,8%) és sensiblement inferior a la mitjana catalana (12%). A nivell més 
detallat, veiem com les xifres d’atur més elevades es concentren en les 
comarques amb major diversificació econòmica, amb major pers del sector 
industrial i de serveis. La comarca amb més atur és l’Urgell, amb un 10,9% de 
mitjana, xifra que baixa fins el 9,5% al Pla d’Urgell. A les Garrigues hi ha un 
8,9% de la població adulta aturada, i en els 14 municipis del Segrià la mitjana 
es situa en un 8,5%. Aquestes dades queden lluny de les xifres de gairebé 
plena ocupació anteriors a la crisi econòmica, però són inferiors a les presents 
en zones urbanes. El caràcter agrari de bona part dels municipis i la manca de 
diversificació en sectors que han sofert en major mesura la pèrdua de llocs de 
treball han derivat en una menor incidència en la taxa d’atur. 

Seguint aquesta tesi, els principals nuclis de població de l’àmbit presenten 
taxes d’atur relativament elevades: Tàrrega té un 12,5% d’aturats i Mollerussa 
un 11,1%. Les taxes d’atur elevades afecten també a petits municipis (Puiggròs 
presenta el màxim de l’àmbit amb un 14,4%). En el conjunt de l’àmbit hi ha 17 
municipis que superen el 10% d’aturats. 

En l’altra banda, hi ha 11 municipis que tenen una taxa d’atur per sota del 5%: 
6 a les Garrigues (Bellaguarda, Bovera, Fulleda, Juncosa, el Soleràs i Vilosell), 
un al Pla d’Urgell (Fondarella), 2 al Segrià (Alcanó i Llardecans) i 2 a l’Urgell 
(els Omells de na Gaia i Vallbona de les Monges). 
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Taxa d’atur juvenil 
Taxa d'atur juvenil: 16-29 anys (%), 
desembre 2014   
Municipis Taxa (%)   
Garrigues 5,00   
Segrià Sud 8,44   
Urgell 6,92   
Pla d'Urgell 6,27
Total de l'àrea 6,49

 

 Font: Aturats de 16 a 29 anys sobre població de la mateixa edat, desembre de 2014 (%). 
Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. 

 

Les taxes d’atur juvenil es veuen distorsionades, més encara que la taxa d’atur 
global, per la manca de dades detallades sobre població activa, en comparar 
els aturats joves amb el conjunt d’una població jove que, en una proporció 
important d’estudiants que encara està formant-se i per tant no ha entrat en el 
mercat de treball ni es pot considerar població activa. 

Tot i amb això, podem comparar que la taxa d’atur juvenil de l’àmbit d’actuació 
(6,5% de la població d’entre 16 i 29 anys) és també sensiblement inferior a la 
mitjana catalana, que es situava el desembre de 2014 en el 7,5%. 

A nivell comarcal, els municipis del Segrià inclosos en l’àmbit Leader tenen la 
taxa d’atur juvenil més elevada, amb un 8,4 %. A l’Urgell la taxa es situa en el 
6,9%, al Pla d’Urgell és del 6,3% i a les Garrigues trobem la taxa més baixa, del 
5%. 

A nivell municipal aquesta taxa presenta variacions molts importants, derivades 
de la comparació de xifres que en alguns casos són molt minses. Podem veure 
el cas de Nalec, un petit municipi de l’Urgell on el 37,5% dels seus joves estan 
aturats. 

Hi ha 6 municipis amb taxes d’atur juvenil per sobre del 10%: 2 a les Garrigues 
(la Floresta i Puiggròs), un al Segrià (Aitona) i tres a l’Urgell (a més de Nalec, la 
Fuliola i Preixana). 

Tot i amb això, la presència de l’atur juvenil és relativament escassa en els 
municipis menys poblats. Hi ha 10 municipis on no hi ha cap jove aturat: 6 a les 
Garrigues (l’Albagés, Bovera, Granyena de les Garrigues, Juncosa, els 
Omellons i els Torms), 2 al Segrià (Alcanó i Torrebesses) i 2 a l’Urgell (els 
Omells de na Gaia i Vallbona de les Monges). 

Pel que fa als principals pols d’activitat de l’àmbit, tots dos presenten taxes 
d’atur juvenil superiors a la mitjana: Tàrrega té un 7,7% de joves aturats i 
Mollerussa un 7,4%. 
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Població nascuda a l’estranger 
Població nascuda a l'estranger (%), 2014 
Municipis Estrangers (%) 
Garrigues 12,48
Segrià Sud 15,39
Urgell 17,86
Pla d'Urgell 18,72
Total de l'àrea 16,90

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades sobre lloc de naixement de la població 2014, 
Idescat. 

La presència de població nascuda a l’estranger és proporcionalment menor en 
l’àmbit Leader (16,9%) que al conjunt de Catalunya (17,2%) i força inferior al 
present en la vegueria de Ponent (18,7%) i a tota la demarcació de Lleida 
(18,3%). 

La distribució territorial però dels estrangers dins de l’àmbit presenta una forta 
dicotomia. Al Pla d’Urgell (18,7%) i a l’Urgell (17,9%) la presència de població 
nascuda a l’estranger és molt important, mentre que en els municipis del Segrià 
aquesta xifra baixa fins el 15,4% i a les Garrigues es situa per sota del 12,5%. 
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Mapa 3: Percentatge de població nascuda a l’estranger, 2014. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades sobre lloc de naixement de la població 2014, 
Idescat. 

 

Com es pot apreciar en el Mapa 3, els municipis amb major presència de 
nascuts a l’estranger, amb valors per sobre del 20% del total de població, 

trobem alguns dels principals nuclis (Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega, Juneda), a 
més de Tornabous i els dos principals nuclis del Baix Segrià inclosos a l’àmbit: 
Seròs i Aitona. 

Per norma general, els municipis del nord de l’àmbit, amb major pes industrial i 
terciari, així com els municipis agraris de regadiu del Baix Segrià, presenten 
percentatges de població estrangera elevats, mentre que els dels sud de l’àmbit 
(Segrià garriguenc, sud de les Garrigues i de l’Urgell) presenten taxes més 
baixes, sovint per sota del 5%. 
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Seguretat Social: Nombre total de comptes de cotització 

El nombre de comptes de cotització no s’ha de confondre amb el nombre 
d’empreses que cotitzen. Passa que una mateixa empresa pot tenir diferents 
comptes de cotització, habitualment, succeeix que els treballadors fixos estan 
en un compte i els temporals en un altre o en l’administració els funcionaris 
estan separats dels laborals, tot tenint present que és, en última instància, la 
mateixa empresa la que decideix el nombre de comptes que vol tenir. 

De totes maneres cal fer alguna precisió a aquesta norma general. Si 
considerem la grandària de la gran majoria de municipis de les tres comarques, 
tema ja estudiat en l’apartat dedicat a la població, petits i molt petits segur que 
hi ha una identificació bastant gran entre nombre d’empreses existents i 
comptes de cotització però no podem saber, amb exactitud, on això passa i on 
no. Tanmateix, si que com a primera referència podem fer valer, sinó una 
identificació total, si una aproximació molt gran entre aquestes dues 
estadístiques. 

 
          
Municipis 2.007 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
Garrigues 710 686 676 657 622 645
Pla d'Urgell 1.500 1.366 1.330 1.298 1.284 1.310
Segrià Sud 294 274 266 268 264 271
Urgell 1.506 1.456 1.402 1.380 1.329 1.278
              
Total de l'àrea 4.010 3.782 3.674 3.603 3.499 3.504
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de 
Catalunya. 
*Les dades fan referència a 31 de desembre de cada any. 
 

És significatiu que en les tres comarques i, per tant, en el total de l’àrea, el 
nombre de comptes de cotització ha tingut des del 2007, any del començament 
de la crisi econòmica amb l’explosió immobiliària l’agost de l’esmentat any, una 
davallada continua, la qual cosa significa, repetim, sense oblidar el que hem dit 
quan parlàvem de la naturalesa petita dels municipis, una baixada en el nombre 
d’empreses, cosa, per altra banda, res d’estrany després dels efectes de 
l’esmentada crisi econòmica el 2007 a la que es va ajuntar el setembre de 2008 
la financera amb la fallida del Lehamn Brothers. Probablement, la causa 
principal de la desaparició de moltes empreses ha estat l’increment dels cost de 
finançament quan no, la seva falta. 

Una altra consideració a fer és que malgrat estar el sector agroalimentari un 
dels que millor ha encaixat els efectes negatius de la conjuntura econòmica, en 
les tres comarques eminentment agràries la pèrdua d’activitat amb la caiguda 
d’empreses ha estat notable. No sabem, tanmateix, quina era l’activitat de 
l’empresa que ja no existeix però el que si podem dir és que l’activitat 
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agropecuària no ha generat la suficient renda com per poder mantenir el 
consum i, per tant, demanda per aquestes empreses que han tingut de tancar. 

Per últim és molt important que totes les comarques presenten al 2014, últim 
any de la sèrie considerada, un increment de comptes de cotització respecte al 
2013. Els efectes positius del creixement de l’economia catalana, no hi ha 
dates encara de la de les tres comarques, es comencen a notar, molt 
probablement aquesta inflexió continuarà en els propers anys, el que no 
sabem, però, és com repercutirà aquest creixement en el conjunt de l’economia 
de l’àrea, la qual cosa ens fa ser prudents a l’hora d’assenyalar que la crisi, i, 
sobretot, els seus efectes, s’han acabat del tot. 

Seguretat Social: Nombre de treballadors/es en comptes de cotització de 
fins a 50 treballadors/es 

Aquesta taula si que és més significativa que l’anterior encara que tinguin 
certes característiques complementàries. Com que no es publiquen els 
comptes de cotització de fins a 50 treballadors/es, només els comptes de 
cotització totals que hem vist en l’anterior taula, hem de comentar el nombre de 
treballadors que estan cotitzant en comptes de fins 50 treballadors/es. Què ens 
indica, en primera instància, aquesta informació estadística? Doncs, d’una 
manera indirecta, la grandària de les empreses pel que fa al nombre de 
treballadors/es que ocupen i malgrat que en la taula següent podrem veure 
molt millor aquesta característica, ja podem anticipar que l’àrea en consideració 
està dominada per la micro i petita empresa, llevat d’alguna excepcionalitat. 

 
Nombre de treballadors/es en comptes de cotització de fins 50 treballadors/es (*)   
Municipis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Garrigues 3.233 3.141 3.079 3.043 2.905 2.774 2.667 2.731
Pla d'Urgell 7.389 7.063 6.580 6.304 6.143 5.917 5.977 5.940
Segrià Sud 1.070 991 970 969 911 952 948 990
Urgell 7.667 7.274 7.143 6.726 6.636 6.269 5.827 5.874
                  
Total de l'àrea 19.359 18.469 17.772 17.042 16.595 15.912 15.419 15.535
Font: Obervatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de 
Catalunya. 
*Les dades fan referència a 31 de desembre de cada any. 
 

El que volem destacar és la forta relació que hi ha entre les dues taules 
contemplades fins ara, tenen totes dues comportaments idèntics, la xifra va 
baixant al llarg dels anys excepte el 2014 on tant el nombre de comptes de 
cotització com el de treballadors/es en comptes de fins 50 treballadors/es 
augmenta. És evident que un dels pitjors efectes de la crisi econòmica i 
financera ha estat l’augment de l’atur i, sobretot, els canvis radicals operats en 
el mercat de treball. En resum, la baixada en el nombre de comptes de 
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cotització va lligada a la baixada del nombre de treballadors/es encara que en 
aquesta taula només contemplem aquells comptes de fins cinquanta (més 
endavant ja parlarem del total de treballadors/es), i tot és conseqüència de la 
crisi ja esmentada. 

Tanmateix, volem fer èmfasi en una qüestió important pel que afecta a les 
micro i petites empreses, com hem dit del tot dominants en el conjunt de l’àrea. 
No només la crisi ha afectat molt més a aquest tipus d’empreses, sinó que les 
grans són, pràcticament, les úniques que mereixen (molts cops es parla de la 
seva naturalesa sistèmica, és a dir, que si fallen elles el sistema se’n ressentís 
considerablement) atencions, privilegis i protecció per part de les autoritats 
polítiques i econòmiques. Tot se centra en les economies d’escala que poden 
generar les grans empreses i que les petites tenen dificultats grans per 
aconseguir-les, però aquesta no ha de ser l’única prova per justificar 
l’existència o no de micro i petites empreses. Aquestes últimes estan molt més 
lligades al territori que no les grans cada cop més centralitzades pels efectes 
de les noves tecnologies d’informació i comunicació (TIC) aplicades al sistema 
productiu. Aquesta relació amb el territori de les petites les fa imprescindibles 
per la cohesió social dels municipis i per l’equilibri territorial, al marge de estar 
molt presents en tots els mercats de proximitat. La dialèctica entre gran i petita 
empresa no s’ha d’analitzar ni contemplar mai des d’una perspectiva 
alternativa, és a dir o gran o petita, sinó des d’una dimensió simultània i 
complementària. 

 

Seguretat Social: Percentatge de treballadors/es en comptes de cotització 
de fins a 50 treballadors/es 
Percentatge de treballadors/es en comptes de cotització de fins 50 treballadors/es (*)   
Municipis 2007  2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 
Garrigues 85,30% 87,27% 88,15% 87,64% 89,69% 89,51% 85,95% 90,55%
Pla d'Urgell 68,97% 68,80% 68,91% 68,90% 69,83% 70,20% 71,88% 68,89%
Segrià Sud 93,29% 88,72% 89,32% 88,82% 89,05% 100,00% 100,00% 100,00%
Urgell 74,79% 73,95% 75,66% 71,66% 74,63% 73,98% 71,11% 71,05%
Total de l'àrea 74,74% 74,42% 75,41% 73,78% 75,60% 75,94% 75,00% 74,35%
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de 
Catalunya. 
*Les dades fan referència a 31 de desembre de cada any. 

 

Aquesta taula mostra el percentatge que els treballadors/es de comptes fins a 
50 assalariats representen sobre el total de treballadors/es. En aquest cas els 
números són més diàfans que qualsevol paraula, només 18 del total de 74 
municipis presenten uns percentatges que demostren que part dels seus 
treballadors/es pertanyen a comptes de cotització superiors a 50 
treballadors/es i dels 18 només 13 mantenen al llarg dels vuit anys de la sèrie 
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un percentatge inferior al 100% en aquest capítol de treballadors/es en 
comptes de fins 50 treballadors/es. 

Aquests números corroboren el que venim mantenint, el predomini de la micro i 
petita empresa és total, fins i tot en la comarca del Segrià Sud, els tres últims 
anys de la sèrie, el percentatge és del 100%. També hem d’assenyalar que al 
no tenir capital administrativa aquesta àrea els resultats són els comentats. 
Només cal observar com les tres capitals comarcals, les Borges Blanques, 
Mollerussa i Tàrrega, presenten al llarg dels vuit anys percentatges per sota del 
cent per cent; en tot el Segrià Sud no hi ha cap municipi que arribi als 2.500 
habitants i només n’hi ha dos que superen els mil, això és fa evident en aquests 
números. 

En general, però, en el conjunt de l’àrea la informació estadística fins ara 
comentada pel que fa a les dades de la Seguretat Social, mostra una relació 
directa i recíproca entre grandària de municipis i grandària de les empreses, la 
qual cosa és del tot normal, no és aquesta cap estranyesa que calgui, 
necessàriament, destacar. 
 

Nombre total de població afiliada 

Aquesta taula ens mostra el nombre de treballadors/es que hi ha assalariats i 
que no hem de confondre amb la població ocupada, és a dir, la total que està 
treballant. Pot també passar que part de la població assalariada no estigui 
afiliada perquè la normativa vigent no obligui a aquesta afiliació, de totes 
maneres, si que aquesta data ens aproxima moltíssim a l’exacta d’assalariats 
que hi ha a cadascun dels municipis de l’àrea i al total d’aquesta. 

 
Nombre total de població 
afiliada (*)               
Municipis 2.007 2008 2.009 2010 2.011 2012 2.013 2014
Garrigues 5.619 6.325 6.093 5.996 5.652 5.402 5.398 5.244
Pla d’Urgell 14.203 14.429 13.506 12.976 12.536 12.131 11.986 12.323
Segrià Sud 1.937 2.745 2.697 2.631 2.531 2.433 2.404 2.433
Urgell 13.602 13.724 13.151 12.987 12.443 11.933 11.621 11.668
Total de l’àrea 35.361 37.223 35.447 34.590 33.162 31.899 31.409 31.668
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de 
Catalunya. 
*Les dades fan referència a 31 de desembre de cada any. 
 

Curiosament el comportament, en aquesta qüestió en concret, mostra una 
variació important respecte a les anteriors taules. Totes quatre comarques i, per 
tant, també el total de l’àrea, presenten al 2008 un nombre d’assalariats 
superior al del 2007, prova evident que pel que fa a aquesta faceta del nombre 
d’afiliats al règim general de la Seguretat Social els efectes de la crisi 
econòmica no van ser del tot immediats, si que a partir del 2008 comença a 
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baixar el nombre d’afiliats però no fins llavors, tal com hem dit. Explicació? 
Possiblement, que les economies basades en una estructura predominantment 
agrària les oscil·lacions cícliques no s’acusen tant com en economies molt més 
industrialitzades. Tant les fases expansives com depressives del cicle no són 
tan altes ni baixes com en les territoris més industrials. Això significa que quan 
creixen aquestes comarques agràries no ho fan tant com les transformadores i 
manufactureres, però tampoc cauen tant quan s’entra en les fases negatives 
del cicle econòmic. 

La resta de dades si que coincideixen plenament amb el que hem estat 
assenyalant en les altres taules amb un a excepció destacable, el Segrià Sud 
presenta al 2014 un nombre d’afiliats superior al 2013 (inferior, però, al del 
2008) i això succeeix en els 14 municipis de l’àmbit excepte en tres, els 
Alamús, Alfés i Sarroca de Lleida. No deixa de ser un comportament diferent a 
la de la resta del territori, però també diferent al dels municipis de les Garrigues 
(encara que també hi ha en aquest àmbit algun municipi amb més afiliats al 
2014 que al 2007) comarca a la que per morfologia del terreny, característica 
de secà d’aquest i estructura productiva, hi pertanyen malgrat la seva 
adscripció administrativa al Segrià. Sens dubte caldria buscar en l’eminent pes 
del sector agrari i els seus efectes directes i indirectes sobre la resta l’explicació 
d’aquest comportament. 

Al marge d’aquestes singularitats el conjunt de l’àrea presenta una caiguda del 
nombre d’afiliats a partir del 2008 amb un lleu repunt a l’alça a l’últim any de la 
sèrie el 2014 (aquí les Garrigues són una excepció ja que no s’observa 
recuperació en aquest any). També aquí com hem ja assenyalat anteriorment, 
convé ser prudents a l’hora d’interpretar aquesta alça perquè el que és evident 
és que costarà arribà, excepte en el Segrià Sud, al nombre d’afiliats que les 
comarques tenien al 2007, potser quan si arribi caldrà pensar en la superació 
de la crisi. 
 

Població afiliada per sectors d’activitat econòmica 

Percentatge de població afiliada per sectors d'activitat econòmica (%) (*)     

    2007      2014   

Municipis Agricultura 
Indústria i 

construcció Serveis  Agricultura 
Indústria i 

construcció Serveis

Garrigues 12,80% 47,96% 39,24% 39,17% 28,50% 32,33%

Pla d'Urgell 8,81% 43,53% 47,66% 16,58% 33,50% 49,93%

Segrià Sud 13,95% 35,54% 50,51% 44,38% 18,82% 36,80%

Urgell 14,04% 42,34% 43,62% 30,30% 25,78% 43,92%

Total de l`àrea 12,40% 42,34% 45,26% 32,61% 26,65% 40,74%
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 Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa o Ocupació. Generalitat de 
Catalunya. 
*Les dades fan referència a 31 de desembre de cada any. 
 

Els resultats d’aquesta taula reclamen molta atenció. Que les quatre 
comarques tinguin una important població afiliada total, és a dir, suma del règim 
general i del d’autònoms, ocupada en el sector agrari –de dos dígits en cada 
una de les comarques i també, lògicament, en el total de l’àrea- no crida 
l’atenció. Sabedors de la importància de l’economia agrícola i ramadera en la 
zona no és estrany el percentatge de població afiliada en aquest sector. El que 
si crida l’atenció és el gran salt que fa aquesta població afiliada en el sector 
primari del 2007 al 2014, les Garrigues passa del 12,80% al 39,24%, el Pla 
d’Urgell del 8,81% al 16,58%, el Segrià Sud del 13,95% al 44,38% i l’Urgell del 
14,04% al 30,30%, increments espectaculars que arriben al 206,6%, 88,2%, 
218;1% i 115,8%, respectivament. 

La causa fonamental d’aquests significatius augments hi ha que buscar-la en la 
branca del règim d’autònoms no en la del règim general. Va ser al 2011 que es 
va aprovar la Llei 28/2011, de 22 de setembre, segons la qual el Règim 
Especial Agrari es passava a integrar al Règim General de la Seguretat Social, 
amb la qual cosa tots els propietaris agrícoles i ramaders passen a sumar els 
afiliats pel règim d’autònoms general com qualsevol altre empresari, amb el que 
es produeixen aquests gran salts ja que en els afiliats al sector agrari en el 
2007 no hi figuren tots aquells que estaven en el desaparegut règim especial 
agrari. 

De totes maneres, i com la xifra del 2014 és correcta, el caràcter agropecuari 
de l’economia de l’àmbit que estem considerant no admet cap tipus de dubte, 
els números són clars al respecte, només el Pla d’Urgell presenta un 
percentatge d’afiliats al sector industrial i de la construcció superior a l’agrari. A 
destacar també el pes del sector serveis en les tres capitals comarcals, les 
Borges Blanques, Mollerussa i Tàrrega, que superen àmpliament el 60%, 
situant-se molt a prop del 70% les dues últimes. L’activitat administrativa –el fet 
de comptar amb els ajuntaments més grans també repercuteix en aquest 
percentatge d’ocupats en el sector terciari- i la docent, existència d’instituts i 
col·legis privats de secundària, són determinants a l’hora de presentar 
aquestes xifres.   

Població afiliada assalariada 
Població afiliada assalariada (%) (*)             
Municipis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Garrigues 67,45% 56,90% 57,33% 57,91% 57,31% 57,37% 57,48% 57,51%
Pla d'Urgell 75,43% 71,15% 70,69% 70,51% 70,17% 69,48% 69,37% 69,97%
Segrià Sud 59,22% 40,69% 40,27% 41,47% 40,42% 39,13% 39,43% 40,69%
Urgell 75,37% 71,67% 71,79% 72,27% 71,46% 71,01% 70,51% 70,85%
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Total de l’àrea 73,25% 66,67% 66,49% 66,78% 66,19% 65,69% 65,46% 65,98%
 
 
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de 
Catalunya. 
*Les dades fan referència a 31 de desembre de cada any. 
 

No podia ser d’altra manera, el percentatge de població afiliada al règim 
general presenta una tendència a la baixa per a cada una de les comarques i, 
per tant, pel conjunt de la comarca. També, com hem vist en anteriors taules, 
aquesta mostra a l’any 2014 un canvi en la seva evolució respecte als anteriors 
exercicis. En efecte, en les quatre comarques i en el seu conjunt hi ha un 
augment de la població afiliada en el 2014 esmentat, repetim, però, el que hem 
assenyalat en anteriors taules, molta prudència a l’hora d’estimar que aquesta 
tendència a la millora continuarà sense cap problema. El que si és cert, 
almenys les dades d’aquesta taula així ho indiquen, és que la caiguda d’afiliats 
al règim general va ser més petita en l’àrea d’estudi que no en el conjunt de 
Catalunya. Les possibilitats de recuperar els percentatges del 2007, encara que 
llunyanes, són més que probables, això si, sempre i quan les rendes agràries, 
des d’una perspectiva general, no baixin. No hem de perdre de vista en cap 
moment que parlar de creixement en un territori de les característiques 
econòmiques del que és objecte d’estudi és sempre parlar d’uns increments 
inferiors als que es donen en altres comarques molt més industrials en les 
fases expansives de l’economia.  

    

Població afiliada autònoma 
Població afiliada autònoma (%) (*)             
Municipis 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Garrigues 32,55% 43,10% 42,67% 42,09% 42,69% 42,63% 42,52% 42,49%
Pla d'Urgell 24,57% 28,85% 29,31% 29,49% 29,83% 30,52% 30,63% 30,03%

Segrià Sud 40,78% 59,31% 59,73% 58,53% 59,58% 60,87% 60,57% 59,31%
Urgell 24,63% 28,33% 28,21% 27,73% 28,54% 28,99% 29,49% 29,15%
                  
Total de l`àrea 26,75% 33,33% 33,51% 33,22% 33,81% 34,31% 34,54% 34,02%
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de 
Catalunya. 
*Les dades fan referència a 31 de desembre de cada any. 

 

Aquesta taula presenta uns resultats oposats als de la taula anterior. Si en 
l’evolució de la població afiliada al règim general parlàvem d’una tendència a la 
baixa en la sèrie considerada amb una inflexió al 2007, en el cas de la població 
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afiliada al règim especial d’autònoms la evolució és contrària, aquí la tendència 
és a l’alça. Els alts percentatges d’aquesta taula, en el Segrià Salud hi ha molts 
més autònoms que assalariats, son deguts al que hem apuntat de la 
desaparició, el 2011, del règim especial agrari que engreixa considerablement 
el nombre d’autònoms al passar els agricultors i ramaders a cotitzar en el 
mateix règim que qualsevol empresari. Podríem acabar dient que la nostra 
economia és una economia de petits propietaris –la gran majoria d’autònoms 
no té assalariats- on el mercat laboral és molt estret, sense grans sortides, 
sense grans oportunitats i amb salaris baixos. 

Finalment, ressaltar que en aquest increment d’autònoms en plena crisi 
econòmica i financera no s’ha d’oblidar que per alleugerar el cost salarial 
moltes empreses contracten personal sense donar-lo d’alta i és el treballador el 
que cursa la seva personal en el règim d’autònoms.  
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ACTUACIÓ  

Descripció dels recursos naturals i culturals que són rellevants per l’estratègia.  
Cal incloure també els recursos humans, entès com el capital humà disponible (teixit 
social, empresarial, formatiu) així com una descripció de les infraestructures i serveis. 
Quina ha estat l’evolució d’aquests recursos en els darrers deu anys? 
  

Justificació de l’àmbit territorial 

L’Associació Leader Ponent, formada per les comarques de les Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell 
i 14 municipis del Segrià,  els 10 del Segrià “garriguenc” i quatre del Baix Segre, es justifica 
més per crear una unitat territorial gran, sobretot  des del punt de vista demogràfic , que no 
per semblances molt fortes de territori, morfologia, economia, configuració urbana i fins i tot el 
clima, especialment pel que fa al Segrià Sud, presenten diferències. Evidentment que hi ha 
moltes similituds en aquests quatre àmbits esmentats, tanmateix la presentació al programa 
en forma de comarca individual restaria potencial –la demografia de les Terres de Lleida, com 
també la de la resta de província, es molt baixa- a cada una d’elles, l’agrupació genera 
economies d’escala que podem qualificar com administratives. 

Vol dir això que, com apuntàvem, ens trobem davant territoris molt diferents? No, encara que 
cadascun tingui les seves pròpies peculiaritats. Hi ha secà i regadiu, però el regadiu del Pla 
d’Urgell (única comarca que no té secà) és diferent al del Segrià Sud i, fins i tot, al de l’Urgell. 
També el secà de l’Urgell és diferent al de les Garrigues, més gra al primer que a la segona i 
més arbre, olivera i ametller, a la segona que a la primera. Si que en totes les comarques hi 
predomina el sector agrari com a motor de l’economia i la grandària de les empreses de 
transformació i comerç i serveis, són, llevat de unes poques excepcions, micro, petites i 
mitjanes empreses. Tampoc el canal Segarra-Garrigues, per parlar de la infraestructura més 
potent d’aquests últims anys, beneficiarà igual a les quatre comarques, només l’Urgell i les 
Garrigues altes, seran receptores dels possibles guanys d’aquests nous regadius.   

Marc geogràfic 

La superfície del nostre àmbit d’actuació és de 2.146,29 km²,  xifres que representen el 38,32 
% de l’àmbit de Ponent, el 17,70% de la província de Lleida i el 6,79% de Catalunya. 

El clima de la zona és marcadament continental, amb forts contrastos entre l’hivern, amb 
temperatures que poden baixar sota zero i l’estiu, quan se sobrepassen els 30º. La pluviositat 
és irregular, amb precipitacions entorn als 400 mm. anuals. 

El territori se situa dins de la Depressió Central Catalana, gran extensió uniforme de relleus 
suaus i paisatges predominantment horitzontals. 

En el que es refereix a cultius, actualment existeixen dues unitats clarament diferenciades: els 
terrenys situats sota la cota dels 300 metres, es dediquen quasi exclusivament al regadiu, 
gràcies al canal d’Urgell (part de l’Urgell, nord de les Garrigues i tot el Pla d’Urgell) i els 
municipis del Baix Segre, regats pel Canal d’Aragó i Catalunya principalment. La resta de 
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terrenys, majoritàriament de l’Urgell, Garrigues sud i Segrià Garriguenc es destinen a conreus 
de secà típics de secà, cereals, ametlles, vinya i com no l’olivera que destaca  pel seu segell 
de qualitat.  

Mobilitat i comunicacions 

En aquests punt cal diferenciar dos parts ben diferenciades l’Urgell- Pla d’Urgell molt ben 
comunicades per l’autovia A-2 que permet la comunicació a l’interior peninsular i a Barcelona i 
el ràpid accés a l’eix transversal que permet un accés més ràpid a la línia Manresa- Vic- 
Girona. 

Pel que fa a les Garrigues compta amb la N-240 i l’AP-2, que uneixen Lleida amb Tarragona i 
el litoral, recorren en paral·lel el nord de l’àrea, donant una bona connectivitat als municipis 
més propers a la plana d’Urgell. El Segrià Sud compta amb la C-12 o Eix de l’Ebre travessa 
els municipis del Segrià garriguenc i els comunica de forma ràpida principalment cap a la 
ciutat de Lleida.  Tot i així pel que fa a comunicacions i les condicions de mobilitat la majoria 
de trets definidors són negatius, com ara la dificultat d’accés tant extern cap als diferents pols 
d’activitat com tant intern de l’àrea, així com una posició relativament perifèrica respecte les 
principals vies de comunicació. 

Patrimoni natural 

Contem amb espais naturals interessants, entre els que cal destacar: 
• Garrigues baixes i la Vall del Corb 
• Garrigues Baixes. 
• Secans d’Utxesa  
• Baix Segrià 
• Costers dels Segre 
• Paisatge fluvial del Segre 
• Plana d’Urgell 
• Secans de Belianes i d’Ondara 
• Costers de la Segarra, entorn del Talladell 
• Serres de Bellmunt i Almenara 
• Alt Sió 
• Baix Sió 
• Vall del Llobregós 
• Estany d’Ivars i Vila-sana 

 

Patrimoni Cultural 

 

Si analitzem el territori amb cura i l’extraiem  el suc històric, artístic, arqueològic, museístic, 
folklòric i gastronòmic en adonem que el potencial de la zona és elevat, no només per l’àmbit 
local, sinó també en l’explicatiu com a conjunt en el marc català. Castells, esglésies, jaciments 
arqueològics, destaquen entre altres el Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges, 
el Pilar d’Almenara, el conjunt historicoartístic de Guimerà, el jaciment arqueològic dels Vilars 
d’Arbeca o la Cova dels Moros del Cogul. Viles, closes, fonts, portalades cases, palaus, 
cabanes de volta, pous o altres elements immobles d’entitat històrica o artística composen un 
patrimoni divers i complementari a la resta de l’oferta 

 

Som conscients que som un àmbit territorial d’interior, terra de fronteres, sense un atractiu 
molt clar i definit com pot tenir una zona de costa o una zona de muntanya. Però comptem 
amb un patrimoni cultural i uns espais naturals diversos i interessants. Comptem també amb 
un excel·lent producte local i una molt valorada gastronomia.  
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Partint d’aquestes premisses l’Associació Leader de Ponent entén que ha de basar la seva 
estratègia en enfortir els enllaços i afavorir les sinergies entre sectors. Creació d’activitat 
econòmica al territori a partir de la promoció i la comercialització del producte agroalimentari 
local i de la sinergia amb altres sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit 
comerç. 
 

 

 

 

4. ANÀLISI DAFO    

L’anàlisi DAFO es pot omplir organitzant-lo per temàtiques o per àrees d’actuació. 
També es pot presentar una anàlisi DAFO diferenciada per cada temàtica. 

Fortaleses 

  
• Existència d’un potent sector agrícola i ramader que té la seva 

continuïtat en un aprofitament industrial d’aquestes matèries primeres 
agrícoles fortament especialitzat. 

• Disponibilitat de produccions alimentàries amb denominació 
d’origen (DO) i amb amplia difusió en els mercats nacionals i 
internacionals. 

• Existència de produccions agroalimentàries amb distintius de 
qualitat, amb sistemes de producció ecològica i amb vinculació amb el 
territori 

• La gastronomia del territori focalitzada en els valors culinaris dels 
productes del territori.  

• Presència d’organitzacions agràries importants que consoliden un 
teixit socialagrari modern, amb un elevat nombre de cooperatives, que 
conformen una estructura singular 

• Es compta amb una bona distribució territorial de l’administració 
agrària i una bona gamma de serveis auxiliars dedicats a la millora de 
la producció primària. 

• Els nous regadius del Canal d’Urgell Garrigues permeten increment 
dels rendiments i garanteix l’estabilitat en la producció agrícola 

• Les xarxes de senders senyalitzats i les rutes turístiques temàtiques, 
a peu o en bicicleta, creades darrerament al llarg del territori  

• Important patrimoni natural, gastronòmic, etnogràfic, paisatgístic i 
cultural que suposa un gran nombre d’atractius turístics. 

• Paisatge divers, atractiu i poc massificat manté l’essència dels 
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orígens i aporta qualitat de vida i estil de vida agrícola 

• Sorgiment d’iniciatives de cooperació i col·laboració en l’àmbit del 
teixit productiu local per sumar esforços i cerca sinergies amb altres 
sectors econòmics (en especial amb el turisme). (per exemple 
experiència de “Vins del Riu Corb” o la “Ruta de la cervesa  
artesana”  

• Esperit emprenedor dels joves amb iniciatives vinculades al territori 

 

Febleses 

  
•  Manca d’inversions en infraestructures, especialment pel que fa a 

les viàries i Ferrocarrils i de connexió dins del territori 

• Manca de la inversió necessària en R+D+I en el sector 
agroalimentari. 

• Escassa coordinació i cooperació entre innovacions en la 
transformació dels outputs i el sector productor i que es tradueix en 
una minsa participació del pagès en la incorporació de valor afegit del 
producte fins que aquest arriba al seu destí final. 

• Gran extensió de zones vulnerables i espais a protegir. 

• Envelliment de la població agrària i capacitat reduïda de mantenir 
joves al territori  

• Mentalitat individual i poc associativa d’una bona part de la gent 
dedicada a la producció agrària.  

• Dificultat de treballar en xarxa, col·laborativament i de forma 
mancomunada, tant des del sector públic com privat, baix nivell de 
cooperació públic com privat.  

• Manca de cultura empresarial d’emprenedoria 

• Mancances de cobertura en alguns pobles d’ADSL, telefonia mòbil i 
fibra òptica 

• Dificultat i incapacitat per comercialitzar de manera eficient el bon 
producte (oli, vi, altres...) que se sap generar del territori. Poca 
orientació al mercat on vendre i dificultats en la identificació 
d’estratègies de comercialitzacó de les produccions agràries i 
agroalimentàries 

• Dimensió reduïda de les empreses 

• Poc aprofitament dels bons atractius turístics dels que es 
disposa; Turisme poc especialitzat i amb poca capacitat de retenció al 
territori 

• Poca vinculació entre el sector de l’hostaleria i la restauració amb 
la producció agroalimentària  

• Poca coordinació entre els agents que ofereixen suport a 
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l’emprenedoria i a la inserció sociolaboral 

• Excés de burocràcia per als emprenedors i els serveis de suport no 
comporta seguiment després d’haver implantat l’empresa 

 
 

Oportunitats 

• Creació de nous serveis i nous llocs de treball al sector agrari a 
partir del nou regadiu fruit de la modernització canal d’Urgell i entrada 
en funcionament del canal Segarra Garrigues 

• El comptar amb sectors industrials emergents (alimentari, 
metal·lúrgic i material construcció) suposa estar preparat per un 
creixement industrial, controlat, no desequilibrador i sostenible. 

• La creació de sinergies que es poden fer entre territoris i àmbits 
econòmics diferents. 

• Possibilitat d’aprofitar les potencialitats de la biomassa i generació 
d’activitat econòmica al seu voltant  

• Aprofundir la DO Garrigues com a referent de l’oli i els seus 
productes variats 

• Existència de productes complementaris a l’oli i el vi que podrien ser 
potenciats com ara  l’ametlla, les olives arbequines, el safrà, la tòfona 
negra, la fruita amb ós...  

• Aprofitar el potencial turístic del territori, potenciant el turisme actiu i 
combinat 

• Les bones comunicacions terrestres i la qualitat de vida, poden 
ajudar a retenir població als pobles 

• Davant la globalització, estratègia de reforç, valorització i 
diferenciació de les produccions agrícoles sota els denominadors 
de la qualitat, la producció de proximitat, els circuits curs de 
comercialització i la identificació amb els territoris on s’elaboren 

• Foment i desenvolupament d’indústria de transformació 
agroalimentària vinculada a la producció, tot comptant amb noves 
tècniques de producció agrícola (tecnològica, integrada, de 
conservació,...) que poden incrementar el valor afegit dels productes. 

• Ubicació geogràfica estratègica i la bona xarxa de comunicacions 
viàries i ferroviàries afavoreixen la captació de noves empreses a la 
comarca i l’accés de visitants 

• Possibilitat d’estructurar el turisme ornitològic a l’entorn de les ZEPA 

• Interpretació i divulgació pedagògica relacionada amb el paisatge 
agrari, l’activitat agroalimentària, el patrimoni intangible (la cultura 
popular, els personatges il·lustres històrics i contemporanis, etc)  

• El treball en xarxa entre les diferents entitats (centres educatius, 
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voluntariat, educació en el lleure, suport a la inserció i a l’ocupació 

Amenaces 

  
• Incertesa de la nova PAC pels que fa als ajuts directes i a les 

polítiques de desenvolupament rural 

 
• La delimitaci de les futures ZEPA que poden condicionar l’activitat 

agrària. 

 
• Desconeixement de la societat rural per part del món urbà, agreujat 

per la desconnexió entre administracions, que pot portar a situacions 
de descoordinació 

 
• Manca de criteris empresarials a l’hora de fer inversions en 

l’explotació agrària i en les noves iniciatives de diversificació, 
principalment en el sector turístic. 

 
• Manca de priorització dels usos agraris del sòl i, per tant, forta 

especulació amb el preu de la terra per a dedicar-la a altres activitats. 

 
• El despoblament dels nuclis més petits allunyats de les vies de 

comunicació més transitades, pot representar, d’una banda, 
l’abandonament productiu de terres i una innecessària concentració 
poblacional en capitals de comarca i nuclis més grans. 

 
• No apostar per transformar i adaptar el territori. Por als canvis.  

 
• Desconeixement per part de la població catalana de les comarques del 

territori, com a atractiu turístic en ser vistes com a comarques de pas   

 
• Paralització de determinades planificacions d’infraestructures clau per 

al desenvolupament, degut a la recessió econòmica 

 
• Pèrdua de capital humà del territori amb perfils professionals 

qualificats cap a d’altres zones amb més i millors oportunitats laborals. 

 
 
Text descriptiu general del DAFO, en el qual s’aprofundeixi en les necessitats i les 
oportunitats  
 
Vistes les fortaleses, debilitats, les amenaces i les oportunitats, la situació i les necessitats del 
territori de l’Associació Leader Ponent, es podria sintetitzar de la següent manera:  
 
Partim que tenim:  
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• Un territori variat amb un paisatge rural divers i atractiu 

• Amb un patrimoni natural i cultural ric i per explotar 

• Amb productes agrícoles  d’alta qualitat i reconeguts   

 
Però que:  

• està tocat per la crisi,  

• hi ha certa tendència  a l’individualisme,  

• a treballar poc amb xarxa i a col·laborar poc entre institucions... 

 
I constatem que cada vegada més:  

• Es valora allò singular i arrelat als territoris  

• Es valora els productes ecològics  

• Estem a prop de tot arreu i s’hi arriba bé  

• Hi ha necessitat de turisme familiar de tranquil·litat 

 
 

 

 

5. ANÀLISI DE MERCAT  

En l’anàlisi de mercat s’identifiquen tendències rellevants, factors rellevants que afecten 
l’orientació de l’estratègia, i agents clau que poden tenir-hi influència tant dins com fora 
de l’àrea d’actuació. 
  
Tendències rellevants en l’economia de l’àrea d’actuació de l’Associació Leader Ponent que 
poden ser aprofitades pel desenvolupament de l’estratègia. 
 
SECTOR AGRICOLA I RAMADER  
 

• Existència d’un potent sector agrícola i ramader fortament especialitzat. 

• Disponibilitat de produccions alimentàries amb denominació d’origen (DO o amb 
altres distintius de qualitat) amb vinculació amb el territori i amb amplia difusió en els 
mercats nacionals i internacionals. Destaca la DO costers del Segre de vi ii sobretot la 
DO Garrigues com a referent de l’oli i els seus productes variats. Existeixen també  
productes complementaris a l’oli i el vi que podrien ser potenciats    

• Presència d’organitzacions agràries importants que consoliden un teixit social agrari 
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modern, amb un elevat nombre de cooperatives, que conformen una estructura singular 

• Bona distribució territorial de l’administració agrària i una bona gamma de serveis 
auxiliars dedicats a la millora de la producció primària. 

• Creació de nous serveis i nous llocs de treball al sector agrari a partir del nou regadiu 
fruit de la modernització canal d’Urgell i entrada en funcionament del canal 
Segarra Garrigues que permeten increment dels rendiments i garanteix l’estabilitat en 
la producció agrícola 

INDUSTRIA I COMERÇ 

• Existència de sectors industrials emergents (alimentari, metal·lúrgic i material 
construcció) suposa estar preparat per un creixement industrial, controlat, no 
desequilibrador i sostenible. 

• Foment i desenvolupament d’indústria de transformació agroalimentària vinculada 
a la producció, tot comptant amb noves tècniques de producció agrícola (tecnològica, 
integrada, de conservació,...) que poden incrementar el valor afegit dels productes 

• Davant la globalització,  pot ser útil una estratègia de reforç, valorització i 
diferenciació de les produccions agrícoles sota els denominadors de la qualitat, la 
producció de proximitat, els circuits curs de comercialització i la identificació amb els 
territoris on s’elaboren 

• Possibilitat d’aprofitar les potencialitats de la biomassa i generació d’activitat 
econòmica al seu voltant  

 

ATRACTIUS TURÍSTICS  

• Important patrimoni natural, gastronòmic, etnogràfic, paisatgístic i cultural que suposa 
un gran nombre d’atractius turístics. 

• Paisatge divers, atractiu i poc massificat manté l’essència dels orígens i aporta 
qualitat de vida i estil de vida agrícola 

• Possibilitat de potenciar el turisme actiu i combinat entre producte local, identificació 
amb el territori i visita de patrimoni cultural i natural 

 

EN RELACIO A LA POBLACIO 

• Esperit emprenedor dels joves amb iniciatives vinculades al territori 

• Sorgiment d’iniciatives de cooperació i col·laboració en l’àmbit del teixit productiu 
local per sumar esforços i cerca sinergies amb altres sectors econòmics (en especial 
amb el turisme)  

 
 SITUACÍÓ GEOGRÀFICA  
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• Ubicació geogràfica estratègica entre Lleida i Barcelona i entre Catalunya i l’Estat 
Espanyol amb una bona xarxa de comunicacions viàries i ferroviàries afavoreixen la 
captació de noves empreses a la comarca i l’accés de visitants 

• Possibilitat d’interpretació i divulgació pedagògica relacionada amb el paisatge 
agrari, l’activitat agroalimentària, el patrimoni intangible (la cultura popular, els 
personatges il·lustres històrics i contemporanis, etc)  

  
 

 

 

6. ELEMENTS TRANSVERSALS DE L’ESTRATÈGIA  

Descripció detallada sobre com l’estratègia promou els elements transversals 
d’innovació, medi ambient i canvi climàtic 
Innovació:  
 
El foment de la innovació és un dels elements transversals rellevants de l’estratègia. S’entén la 
innovació com un procés col·lectiu  que determina la capacitat de competir globalment, posant 
èmfasi en els avantatges competitius localitzats. Són territoris més innovadors aquells que 
disposen de major capital social, és a dir que tenen més llaços de confiança entre ells; aquells 
territoris que comparteixen un sentiment d’identitat local i que viuen en un ambient solidari. Són 
territoris innovadors aquells que tenen capacitat d’integrar idees i conceptes forans i que tenen 
més predisposició social al canvi  
 
Des de l’Estratègia es donarà suport a la comunitat per desenvolupar noves activitats, nous 
projectes i per tant es facilitarà la innovació, entesa com un motor clau en l’economia del 
coneixement. Les actuacions públiques orientades a la innovació  són les que reorienten les 
formes de relacionar-se amb la societat, les maneres de gestionar el poder i els processos de 
presa de decisions, implementant instruments que afavoreixin una confiança mútua entre els 
agents i també la transferència de coneixement entre els diversos elements clau.  
 
L’estratègia donarà suport als nous projectes que sorgeixin al si del territori, especialment a 
aquells que fomentin en el seu disseny, la seva implementació o els seus resultats, una cultura 
de cohesió territorial, element clau per afavorir la innovació col·lectiva. La concreció més clara 
del suport a la innovació és la promoció de projectes compartits entre diferents sectors 
econòmics.  
 
 
Medi ambient i canvi climàtic:  
 
La línia principal de l’Estratègia es el suport al producte local i a la seva valorització en el propi 
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territori, que implica:   
 

• Reducció del transport de productes alimentaris en fomentar que aquests siguin 
consumits al propi territori: producte local, producte de Quilòmetre Zero. Això implica el 
conseqüent estalvi de transport i per tant de reducció d’emissions energètiques.    

 
• El suport a la producció ecològica. En no tractar-se d’una producció agrària 

intensiva, un percentatge d’aquesta producció local, en creixement, està formada per 
producció ecològica. L'agricultura ecològica és la més respectuosa amb la fauna , la 
que genera una contaminació més baixa d'aerosols , produeix menys diòxid de carboni 
, prevé l'efecte hivernacle, no genera residus contaminants i ajuda a l'estalvi energètic i 
dels governs , ja que en el cultiu i en l'elaboració dels productes s'aprofita el màxim de 
recursos renovables. El suport a la producció ecològica és un dels temes que ha esta 
valorat per una part important de les persones que han aportat la seva opinió en el 
procés participatiu. 

 
 
 

 

 

7. MISSIÓ DE L’ESTRATÈGIA  

Objectiu general de l’estratègia. Caldrà definir i descriure detalladament un tema 
principal diferenciador i característic. Així mateix, i d’acord amb el PDR, les estratègies 
s’orientaran com a mínim a quatre pilars bàsics: 

1. Joves: Fomentar el retorn i la inserció laboral dels joves en el medi rural. 
Fomentar la igualtat d’oportunitats de les dones i els joves 

2. Economia i ocupació: Fomentar l’emprenedoria i la creació  d’ocupació 

3. Innovació i transferència de coneixement: Fomentar la dinamització econòmica i 
la innovació, principalment els projectes productius. 

4. Gestió de recursos naturals i mitigació del canvi climàtic 

 L’objectiu general de l’estratègia és la creació d’activitat econòmica al territori a partir de la 
promoció i la comercialització del producte agroalimentari local i de la sinergia amb 
altres sectors del territori com el turisme, la gastronomia i el petit comerç. L’objectiu és 
continuar aquest camí centrant-nos encara més en el treball que fomenti la SINERGIA 
intersectorial que ens permeti vertebració del territori. 
 
Aquest serà l’eix a partir del que es desenvoluparà la proposta de projecte de cooperació i 
també es veurà reflectit als criteris de valoració de projectes a beneficiaris.  
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Proposem sinergies entre diferents àmbits econòmics com:  
 

• Producte Local  

• Restauració 

• Promoció econòmica 

• Turisme actiu 

• Petit comerç 

• Medi Ambient  

 
Perquè surtin projectes combinats com... 
 

• Xarxa de punts de venda de productes locals en cases rurals 

• Oferta de menús amb productes locals 

• Rutes temàtiques relacionant patrimoni i producció local  

• Recuperació del medi ambient en espais sostenibles i ecològics 

• Producció ecològica i artesanal arrelada al territori 

• Projectes de divulgació de la cultura popular 

 
i que de manera transversal doni respostes als eixos transversals:  
 

1. Joves: potenciant i prioritzant aquells projectes d’emprenedoria que siguin impulsat per 
joves 

2. Economia i ocupació: prioritzant el foment de l’activitat econòmica i el comerç i els 
projectes que impliquin ocupació directa i impacte econòmic al conjunt del territori 

3. Innovació i transferència de coneixement: donant suport als projectes innovadors 
que noves maneres de combinar diferents àmbits econòmics, tot fomentant l’intercanvi 
d’experiències d’èxit per fomentar la seva replicabilitat 

4. Gestió de recursos naturals i mitigació del canvi climàtic: fomentant la valorització 
del patrimoni natural, la gestió sostenible d’aquest i la sensibilització enfront el canvi 
climàtic 
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8. OBJECTIUS GENERALS 

Llistat de tots els objectius de l’estratègia, amb una descripció de les fites a assolir 
concretades en indicadors. Els objectius han de donar resposta a les necessitats 
descrites en l’apartat 4 i han de contribuir a l’assoliment dels objectius fixats per la UE 
pel 2020 i els objectius dels fons europeus relacionats amb l’estratègia. A més, hauran 
de tenir coherència i complementarietat amb altres polítiques del MEC. Per establir-los, 
caldrà coordinar-se amb altres accions programades tant a escala local com supralocal i 
hauran d’incorporar propostes de cooperació amb altres GALs nacionals o 
transnacionals. 

Objectius Indicador 

Donar a conèixer el territori com 
actiu turístic fins i fora de l’àrea 

Núm. pernoctacions hoteleres 

Núm. paquets turisitics oferts  

Num. visitants 

Incentivar el comerç de producte 
local 

Augment de transaccions comercials  

Punts de venda de producte local 

 

 

Fomentar la reactivació econòmica  
i la creació d’ocupació 

Disminució d’atur general 

Taxa Atur juvenil 

Taxa atur femení 

Incentivar la col·laboració entre 
diferents sectors econòmics  

Augment de la col·laboració entre sectors 

Projectes compartits  

Fomentar la transferència de 
coneixements i la innovació en 
l’agricultura 

Número d’intercanvi de bones pràctiques 

 

Propostes de cooperació amb altres GAL nacionals i transnacionals amb els projectes:  

Energia i Forest - Cooperació catalana  

El projecte Energia i Forest té com a objectiu catalitzar i impulsar la sostenibilitat del model de 
desenvolupament dels territoris rurals catalans, basant-se en una estratègia de foment de 
l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en fonts 
endògenes, especialment la biomassa. 

GUSTUM. Productes de la terra 
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Gustum és un projecte de cooperació interterritorial impulsat per 10 Grups d’Acció Local 
espanyols (Lleida, Illes Balears i el País Basc) que té com a objectiu fomentar el 
desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de qualitat que 
es produeixen al territori i de  la seva sinergia amb la restauració, el turisme i el comerç. 

VI + Net  

Aquest projecte, impulsat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat  i 9 grups Leader de 
Catalunya  té per objecte contribuir a la mitigació i reducció dels gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) en el sector de la viticultura 

 
 

 

 

9. LÍNIES D’ACTUACIÓ I FITES 

Les línies d’actuació marquen el camí de l’estratègia i concreten les àrees temàtiques en 
les quals cal concentrar els esforços. Resulten de les necessitats descrites en l’apartat 4 
i es basen en els objectius generals. Cal incloure una descripció de les fites a assolir, per 
ordre d’importància, i concretades en indicadors. Una mateixa fita pot estar relacionada 
amb més d’una línia d’actuació. 
Justificació de les línies d’actuació seleccionades 
 
Per a portar l’estratègia es concreten tres àrees temàtiques on es concretaran els esforços: 
 
1 Comercialització del producte local 
Focus Àrea: (Prioritats desenvolupament rural de la Unió) 1B, 3A 
 
Amb l’objectiu d’afavorir la comercialització del producte local, una de les necessitats 
detectades en el DAFO: existeix un bon producte local però no bons canals de distribució. 
 
Indicadors:  
  

• Nombre de comerços que ofereixen producte local. Fita: 90%  

• Percentatge de comerços que venen productes d’elaboració pròpia. Fita: 75% 

• Percentatge de restaurants que ofereixen producte local. Fita: 95% 

• % de cases rurals que ofereixen producte local. Fita: 80% 

• Nombre d’ajuts a presència de productors a fires. Fita: 40 

• Nombre d’empreses de producció local que participen en algun projecte de promoció 
turística. Fita: 50%   
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2 - Fomentar l’emprenedoria entre els joves 
Focus Àrea: (Prioritats desenvolupament rural de la Unió) 1C, 6A, 6B 
 
Es important que la ciutadania i en especial els joves i els infants siguin conscients de totes les 
potencialitats que té el territori. Només tenint un bon coneixement de patrimoni natural i cultural 
de les comarques, es podran portar a terme projectes que n’aprofitin les seves potencialitats.  
 
Indicadors:  
 

• Nombre de xerrades a escoles i instituts. Fita: 20 xerrades en 5 IES diferents 

• Nombre d’estudiants que han assistit a les xerrades. Fita: 300 estudiants  

• Nombre d’ajuts a projectes d’emprenedoria de persones joves. Fita: 20 

 
3-  Donar suport al desenvolupament de projectes col·lectius entre diferent sectors 
econòmics 
Focus Àrea (Prioritats desenvolupament rural de la Unió): 1 B, 6B 
 
La col·laboració entre sectors econòmics s’ha de poder potenciar des de la pròpia estratègia; 
posant en contacte, difonent el coneixement mutu i incentivant tots aquells projectes que sumin 
sinergies.   
 
Indicadors:  
 

• Nombre de projectes que combinen dos sectors econòmics en  marxa.  

Fita: aconseguir 10 projectes consolidats fina al 2020. 
 

• Nombre de projectes que combinen tres o més sectors econòmics en marxa 

Fita: aconsegur 5 projectes fins al 2020 
 

• Nombre d’empreses de producció local que participen d’associacions en el sector. Fita: 
60%  
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10. PLA D’ACCIÓ   

Descripció sobre com s’utilitzaran els fons europeus relacionats amb l’estratègia. 
Cal incloure també una descripció respecte com es durà a terme la cooperació per tal 
d’assolir els objectius generals i les línies d’actuació, a diferents escales territorials: 
tipus de cooperacions, amb quines àrees territorials i per quin motiu s’han escollit 
aquestes àrees. 
 Aproximació basada en l’àrea i diferents escales territorials  
 
Cooperació de base  
 

- Província de Lleida.  

- Àmbits de les diferents Denominacions d’Origen alimentàries 

- Territori  propi, que comprèn l’Associació leader Ponent  

- Comarca 

- Subcomarca. Entenem per subcomarca aquells territoris formats per més d’un 
municipi, però inferiors a la comarca, que tot i no diposar d’una unitat administrativa, 
poden tenir una unitat geogràfica que els permeti valoritzar de forma més eficient la 
identificació amb el territori. Aquestes àrees poden formar part de diverses comarques i 
fins i tot de diferents GAL. 

 
Comercialitzacio producte local:  
 
Amb qui es coopera?  
 

• Associacions de productors  

• Oficines de Turisme locals 

• Associacions de comerciants 

• Amb altres GAL a partir de la coordinació del projecte de Cooperació Gustum, que té 
com a objectiu fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels 
productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori i de  la seva sinergia 
amb la restauració, el turisme i el comerç 

• Amb altres GAL a partir de la col·laboració del projecte Vi + Net té per objecte 
contribuir a la mitigació i reducció dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) en el sector de 
la viticultura 
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Emprenedoria entre els joves 
Amb qui es coopera?  
 

• Delegació de Lleida del Departament d’Ensenyament Generalitat  

• Consells Comarcals  

• Ajuntament  

• Serveis públics d’ocupació  

• Amb altres GAL a partir de projectes de cooperació per al retorn i la inserció laboral de 
joves al medi rural 

 
Suport al desenvolupament de projectes col·lectius entre diferent sectors econòmics 
Amb qui es coopera?  
 

- Agrupacions informals de comerciants i veïns  

- Consells reguladors de DO i altres aliments  

- Ajuntaments  

- Consells Comarcals  

- Federacions d’Empreses 

- Associacions de cases rurals  

 
 
Accions que desenvolupen les línies estratègiques. Per a les accions que abordin les 
desigualtats de gènere, els joves i les minories, caldrà establir objectius específics dins 
de l’acció. 

1 - Comercialització del producte local 

Acció Públic objectiu 

Ajut a assistència a fires internacionals a productors  Productors locals 

Promoció del producte local als restaurants Restaurants 

Cases rurals Cases rurals  

Suport a la creació de rutes gastronòmiques  Productors locals 

Suport a la creació de paquets turístics combinats  Productors locals amb 
projectes engegats 

Suport i difusió de la celebració de jornades gastronòmiques  Productors locals, 
restaurants,  
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2 - Fomentar l’emprenedoria entre els joves 

Acció Públic objectiu 

Foment de la  formació als IES d’emprenedoria  Estudiants de secundària  

Promoure l’organització de xerrades de coneixement del propi 
patrimoni local, tant cultural com comarcal (valorització del 
propi territori)  

Joves en general 

Estudiants de secundària  

Estudiants de primària  

 Donar a conèixer bones pràctiques d’emprenedoria joves Joves en general 

Estudiants de secundària  

Formació específica en emprenedoria, gestió d’empresa i 
comunicació  

Joves emprenedors  

 

3 - Donar suport al desenvolupament de projectes col·lectius entre diferent sectors 
econòmics 

Acció Públic objectiu 

Posar en contacte experiències de col·laboració amb les 
oficines de promoció turística  

Paquests turístics 
combinats 

Detectar oportunitats de col·laboració entre diferents sectors Ciutadania activa 

Ajut a la publicació de mapes de rutes combinades...  Projectes començats 

Convocar  trobades entre diferents sectors disposats a 
col·laborar  

Diferents sectors 
econòmics 
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11. PROCÉS DE SELECCIÓ   

Les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL incorporaran un 
procediment no discriminatori i transparent de selecció de les operacions que evitin 
conflictes d’interessos i, entot cas, es garantiran els principis de col·laboració, 
objectivitat, imparcialitat, eficàcia, eficiència, transparència, publicitat i lliure 
concurrència. 
Cal descriure com es garantirà que el procés de selecció compleixi amb aquestes 
premisses i explicar de manera detallada com el GAL garantirà els principis d’eficàcia i 
eficiència, i el mecanisme de transparència i objectivitat, així com la manera en què 
evitarà qualsevol conflicte d’interessos. 
  
L’Associació Leader Ponent és una associació sense ànim de lucre, que de fa de mitjancer en 
la gestió de fons públics. Per a l’adequada gestió d’aquests ajuts l’associació complirà amb les 
directius europees en matèria de contractació pública i amb la Llei de contractes del Sector 
Públic en tots els expedients que siguin objecte d’ajudes.  
 
Els processos de selecció dels projectes que obtinguin ajuts estaran sotmeses en tot cas als 
principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.  
 
En el cas dels projectes a finançar, els criteris de selecció i priorització de projectes es 
comunicaran clarament en els materials de sol·licitud i en totes les publicitats associades. 
S’assegurarà la transparència en l’aplicació i el procés de selecció dels projectes per a 
mantenir la motivació i la confiança dels agents locals.  
 
Per tal d’evitar conflicte d’interessos es comprovarà que els membres dels comitès decisoris o 
membres de l’estructura de gestió de l’Associació no intervinguin en projectes on puguin tenir 
conflicte d’interessos. En cas de conflicte hauran de presentar una declaració escrita donant 
detall de la natura de la relació/interès, i s’haurà d’incloure en l’expedient. Aquesta persona no 
podrà participar en el procés de selecció o avaluació i s’haurà d’acreditar mitjançant les actes, 
on figurarà expressament la no assistència a la votació de l’interessat 
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12. CRITERIS DE SELECCIÓ    

Llistat dels criteris de selecció, que han d’assegurar que els projectes finançats realment 
contribueixen a millorar els objectius generals de l’estratègia. Amb aquesta finalitat, els 
criteris de selecció han d’estar directament relacionats amb els objectius generals i les 
línies d’actuació. 
És important disposar d’un llistat diferent per a cada fons europeu relacionat amb 
l’estratègia. 
Descripció en general respecte com els criteris de selecció contribuiran a la millora dels 
objectius generals de l’estratègia. 
La selecció dels projectes destinataris d’ajuts econòmics provinent dels Fons FEADER en els 
propers anys estarà condicionat per una quantitat de menor de recursos econòmics que en els 
períodes anteriors  i per un àmbit territorial més ampli fruit de la unió de dos GAL en un.  
 
S’escolliran els projectes millor puntuats a partir de la valoració dels criteris assenyalats i 
d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’exercici en curs. 

Els criteris que s’utilitzaran per la puntuació són els següents:  

BLOC 1. CRITERIS TERRITORIALS 

• Index de ruralitat 

• Incorporació de serveis de valor afegit 

• Incorporació o millora de serveis bàsics en zones poc poblades 

• Diversificació de l’activitat econòmica del territori 

BLOC 2. CARACTERÍSTIQUES DEL SOL·LICITANT 

• Dones 

• Joves (menors 35 anys) 

• Persones amb dificultats d’inserció (persones amb diversitat funcional, persones en 
atur majors de 50 anys).   

• Cooperatives, associacions 

BLOC 3. CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTES 

• Creació d’ocupació directa 

• Consolidació de llocs de treball 

• Creació, ampliació, millora d’activitats 

BLOC. ADHEQUACIÓ A L’ESTRATÈGIA 

• Projectes  relacionats amb l’elaboració i transformació de producte agroalimentari local. 
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• Projectes que transformin i elaborin producte ecològic. 

• Projectes relacionats amb la potenciació del turisme del territori. 

• Projectes que desenvolupin el petit comerç vinculat al producte local. 

• Projectes de restauració vinculat al producte del territori.  

• Projectes impulsats per associacions d’empreses d’un mateix sector. 

• Projectes que suposin la cooperació entre diferents sectors econòmics. 

• Projectes que apliquin mesures medioambientals no exigides per la normativa vigent 

Aquests criteris tindran una importància diferent, i el barem exacte que distingeixi el pes que 
tindrà cada un dels factors encara està per concretar.   
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13. FONS DE FINANÇAMENT 

El Fons de Finançament orientatiu fins a l’aprovació de l’estratègia. 
 

En el PDR 2014-2020 el Leader s’emmarca en la prioritat de fomentar el desenvolupament 
local  de les zones rurals a través de la mesura 19 d’ajut al desenvolupament local participatiu 
dins del focus àrea 6B. 

Dins de la mesura 19.1del PDR de Catalunya el GAL disposa d’una dotació de 110.767,83 € 
per cobrir les despeses per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local dels 
GAL preseleccionats, ocasionades des del l’1 de gener de 2015 fins al 31 d’octubre de 2015. 

D’altra banda, el Comitè de Selecció ha determinat una dotació provisional  pel GAL de 
5.363.935,32 € per a tot el període de programació 2014-2020. Aquesta dotació, inclou la 
dotació de les mesures 19.2 d’implementació d’estratègies (4.569.278,23 €) i les 19.4 de 
funcionament i animació dels grups d’acció local (794.657,08 €).  

Aquestes dotacions estaran cofinançades en un 43% amb fons europeus FEADER i en un 57% 
amb fons del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

D’altra banda, cada un dels 4 ens locals que constitueixen l’Associació (el Consell Comarcal del 
Segrià, el Consell Comarcal de les Garrigues, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consell 
Comarcal de l’Urgell) a realitzat una aportació ordinària de 3.000 €. Per tant es disposa de 
12.000,00 € que seran destinats a despeses de funcionament NO subvencionables per la 
mesura 19 del PDR. 

Actualment estem pendents de la signatura d’un conveni amb la Diputació de Lleida per a que 
doni suport al programa Leader 2014-2020 mitjançant una aportació econòmica anual als 
diferents GAL de la província de Lleida durant tot el període. 
 
 
Cal  

14. JUSTIFICACIÓ  

Cal indicar quins fons formaran la base de l’estratègia i descriure els motius pels quals 
són rellevants per a l’estratègia. En aquest apartat també es pot argumentar la necessitat 
de crear una estratègia diferenciada per a una àrea que se solapa de manera parcial o 
completa amb altres àrees.  
 
Els fons que formaran la base de l’estratègia son els del  Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER).  Les despeses subvencionables de les diferents 
operacions de la mesura Leader estarà cofinançat al 43% amb fons FEADER i al 57% amb 
fons del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  De 
moment NO hi ha cap altre fons europeu previst.  
 
Com hem citat en l’apartat anterior es compta amb una aportació ordinària dels ens locals que 
formen part de l’Associació. I estem pendents d’una aportació anual de la Diputació de Lleida. 
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Aquestes aportacions de les entitats del territori ajudaran a cobrir les despeses NO 
subvencionables i per reforçar l’equip tècnic. 
 
Cal destacar que més enllà de les aportacions econòmiques de les entitats de territori 
l’Associació té com a estratègia treballar de forma conjunta amb les entitats del seu àmbit 
territorial. Atenent actual situació de crisis i la nostra experiència positiva  amb el treball 
cooperatiu iniciat en l’anterior programa (com a Consorci Leader Urgell- Pla d’Urgell i Consorci 
Garrigues per al Desenvolupament)  i durant l’actual procés participatiu, creiem totalment 
necessari que la nostra estratègia passi per planificar accions potents amb diferents entitats de 
manera que aportant poc recursos tècnics i materials es puguin realitzar accions potents al 
territori. 
 

 

 

15. COL·LABORACIÓ ENTRE FONS 

Si conflueixen diversos fons en una mateixa àrea d’actuació, cal explicar com s’evitarà 
duplicar el finançament i com es garantirà que es durà a terme un treball efectiu. Si 
l’estratègia inclou diversos fons, cal descriure quins efectes multiplicadors i sinergies 
positives creieu que tindrà aquesta estratègia de col·laboració entre diferents fons. 
Incloure i diferenciar els fons propis i les despeses què assumirà el GAL. 
 

No està prevista la confluència de diferents fons en la nostra estratègia de desenvolupament 
local. Si és donés el cas en un futur, és vetllarà per destinar els recursos a accions diferents 
evitant la barreja de fons en una mateixa acció. Si per necessitat es tingués que aplicar 
diferents fons en una mateixa acció és publicitarà convenientment indicant les fons de 
finançament mitjançant el logos corresponents. 

 

 

        16. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ  

Descripció de l’estructura organitzativa, i com aquesta es coordinarà amb altres àrees o 
agents d’interès. Especificar com s’assegurarà la competència i l’eficiència. 
 
L’Associació Leader de Ponent és una entitat sense ànim de lucre  creada per gestionar la 
metodologia Leader del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 a les 
comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià sud i l’Urgell.  

Està composta per representants d’entitats públiques locals i d’entitats de caràcter privat 
representatives dels sectors productius i econòmics del territori, en una relació d’equilibri 
aproximadament del 50% entre ambdues parts. 

Actualment la constitueixen les següents entitats: 
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•       Consell Comarcal del Segrià 

•       Consell Comarcal de les Garrigues 

•       Consell Comarcal de l’Urgell  

•       Consell Comarcal del Pla d’Urgell 

•       Federació de Cooperatives 

•       Cambra de Comerç 

•       Cambra de Comerç de Tàrrega 

•       IGP Torrons d’Agramunt 

•       Unió de Pagesos 

•       JARC 

Tot i que el nombre de socis no està tancat i encara s’esperen noves incorporacions durant els 
propers mesos d’implementació d’estratègia, es vol treballar amb un nombre de socis adient 
que en permeti el funcionament àgil i eficient en la presa de decisions. 

Per garantir una bona representativitat tant d’entitats públiques com privades  hem treballat 
amb entitats aglutinadores i representatives del territori en diferents àmbits.  El treball conjunt i 
coordinat amb els consells comarcals de l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues ens 
garanteix el contacte directe amb els ajuntaments de tots els municipis del nostre àmbit 
d’actuació. A nivell privat, comptem amb organitzacions que representen diferents sectors del 
nostre territori -sector primari, cooperatives, comerç,  IGP- i que compten amb un elevat 
nombre d’afiliats. Estem treballant, amb cada soci privat i públic, els mecanismes adients per 
garantir que la informació generada arribi de manera regular i fluida a tots els  membres de les 
entitats associades. 

Per una altra banda, per garantir al màxim l’intercanvi fluid d’informació amb diferents sectors 
del territori, hem constituït 4 òrgans consultius, un per comarca. 

Aquests òrgans consultius s’han constituït arran del procés participatiu que hem dut a terme per 
tal de realitzar l’estratègia de desenvolupament local 2014-2020. A cada una de les comarques 
s’han convocat tallers participatius en què s’han convidat representats de la gent jove, dones, 
gent gran, alcaldes, associacions culturals, pagesos, elaboradors, empreses, cooperatives, etc. 
Satisfets de la resposta rebuda i de l’interès generat, hem proposat constituir a aquests grups 
com a òrgans consultius de l’Associació. L’objectiu és mantenir dues trobades anuals per tal de 
donar informació de l’activitat de l’Associació i recollir les necessitats i les propostes de la 
població, a les quals, en la mesura que sigui possible, donarem resposta mitjançant els 
projectes de cooperació i els propis. 
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17. PARTENARIAT I ASSOCIACIÓ LOCAL 

En el procés d’elaboració de l’estratègia s’ha d’acreditar la participació real i efectiva, i 
no merament consultiva, dels agents socioeconòmics i socis institucionals, tan àmplia i 
inclusiva com sigui possible. Hi han de prendre part, com a mínim, les autoritats locals, 
els socis econòmics i socials, els agents representatius de la societat civil, les 
institucions ambientals, les organitzacions no governamentals, els organismes que 
promoguin la igualtat i la no discriminació, i els col·lectius de dones i joves que viuen i 
treballen en el territori del GAL. 

Cal especificar quins agents d’interès, públics, privats i d’altra naturalesa, es troben 
implicats en el partenariat i de quina manera l’estructura o associació local creada per a 
tal finalitat és representativa per l’àrea i rellevant en base a l’estratègia. Així mateix, 
també cal descriure com es maximitzarà la participació dels habitants del territori. 

 

L’inici de la redacció de l’Estratègia va consistir en l’anàlisi de diferents documents 
estratègics que s’havien elaborat feia poc temps en les comarques que formen el territori 
de l’Associació Leader Ponent. Aquests documents sorgeixen en gran part de processos 
participatius que s’havien fet en els anteriors mesos i on ja s’hi havien inclòs els punts de 
vista dels principals agents públics i privats del territori: 

 
 Pla d’actuació comarcal de les Garrigues 2014-2018. 
 Pla estratègic pel desenvolupament i l’ocupació de l’Urgell (2014) 
 Diagnosi dels petits establiments agroalimentaris locals (Projecte Gustum, 

2012) 

 

Per aconseguir una participació real i efectiva de la ciutadania per a l’elaboració de 
l’Estratègia, es va obrir una enquesta on-line de la que es va informar als principals agents 
del territori. L’enquesta va ser contestada per 130 personesde diferents àmbits, i de les 4 
comarques que formen l’àmbit geogràfic del GAL. L’enquesta estava formada per 10 
preguntes, algunes de les quals incloïen subpreguntes, que preguntaven sobre:  

 
1. Coneixement del Programa Leader 
2. Valoració dels Ajuts del Programa Leader 
3. Valoració de Prioritats en els criteris de selecció en les convocatòries de subvencions 
4. Pregunta oberta sobre proposta de combinació entre sectors econòmics 
5. Pregunta oberta sobre proposta de nous temes a tractar sobre desenvolupament rural 

 

A partir de l’anàlisi de la documentació prèvia i dels resultats de l’enquesta on-line l’equip 
tècnic de l’Associació Leader Ponent van elaborar un primer esbós de diagnòstic a partir 
d’un DAFO.  
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Per garantir el partenariat i la participació real i efectiva dels agents del territori es van 
constituir quatre consells consultius corresponents a les quatre comarques que 
conformen l’àrea d’actuació de l’Associació Leader Ponent: Urgell, Pla d’Urgell, Consell 
de Les Garrigues, Consell del Segrià Sud. 

 

En cada un dels quatre consells consultius es convoquen, a part dels membres a ple dret 
del GAL, representants públics i privats del territori que garanteixen la participació dels 
principals agents del territori.  

 
- Representants de les associacions juvenils 
- Representats de les principals entitats econòmiques  
- Alcaldes dels municipis representatius  
- Representants del consells consultius de la de gent gran  
- Representants 
- Centre de recursos Pedagògics 
- Federació consell de Dones 
- Representants de les associacions turístiques 
- Representants del consell de Joventut 
- Representants de les associacions agrícoles i ramaderes  
- Associacions culturals més representatives 
- Medi Ambient de la comarca 
- Consell Comarcal 
- Centres de Recerca locals 
- Representants empresarials 
- Consorcis turístics  
- Associacions i Fires Comercials  
- Organitzacions no governamentals  
- els organismes que promoguin la igualtat i la no discriminació, 

 

Les quatre primeres reunions dels consells consultius es van celebrar durant el procés 
d’elaboració de l’Estratègia i va consistir i tenia per objectiu:  

 
- Mostrar les diferents sensibilitats i visions dels agents clau representatius del 

conjunt de la població 
- Validar l’estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació  
- Concretar l’aplicació de l’Estratègia a cada comarca  
- Proposar i aprovar projectes concret que segueixin les línies de l’Estratègia   

 

Per aconseguir aquests objectius els tallers es van desenvolupar al llarg de 2 hores i mitja, i 
van ser dinamitzats per un tècnics de participació de la Fundació Pere Tarrés, amb els 
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següents punts:  

 
- Presentació de les respostes de l’enquesta onlineals assistents i interpretació 

conjunta 
- Validació de la primera proposta de DAFO i debat conjunt sobre la línia estratègica  
- Treball en petits grups sobre propostes concretes d’actuació. Els assistents van fer 

propostes d’actuacions que es podrien portar a terme els següents anys , valorant-
ne el grau d’oportunitat i també proposant també quins agents del territori podrien 
formar-ne part 

 

Una vegada finalitzats els tallers, totes les persones convocades van rebre un document on 
podien fer comentaris sobre el diagnòstic i noves propostes sobre actuacions. Tota la 
informació recollida durant el procés participatiu va ser tinguda en compte a l’hora de 
redactar el document final de l’Estratègia. 

 

 

 

 

 
 

 

18. ELS GRUPS D’ACCIÓ LOCAL 

Descripció de l’estructura del GAL i com es distribueixen els càrrecs i els vots així com 
també els càrrecs acotats en el temps. També cal descriure com es designen els 
membres del GAL i com es garantirà la competència i representació dins del GAL 
d’acord amb les àrees d’actuació i els fons coberts per l’estratègia. Cal tenir present que 
les normatives proposades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca requereixen una 
representació “significativa” del sector pesquer i/o aqüícola. 
 
El gerent o el director tècnic realitzarà dues trobades anuals amb els 4 Òrgans Consultius. 
En aquestes reunions  amb agents de diferents sectors econòmics , socials, culturals, 
mediambientals del territori per una banda s’informarà de l’evolució del programa Leader a 
l’hora que es recolliran les necessitats i aportacions dels diferents sectors. 

Aquestes aportacions seran traslladades a l’Assemblea General. Aquest organisme és l’òrgan 
sobirà de l’Associació. Els seus membres reunits en assemblea general decideixen per majoria 
els assumptes que són de la seva competència. Per tenir més informació sobre l’assemblea 
general veure els article 9, 10, 11, 12 i 13 dels estatuts de l’Associació. 
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En tot moment l’assemblea general tindrà en compte les aportacions dels òrgans consultors 
sempre i quant aquest s’adeqüin a l’estratègia de desenvolupament del grup d’acció local. 

La Junta Directiva, regeix, administra i representa l'associació. Actualment constitueixen la 
Junta Directiva: 

• President (President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell) 

• Tresorera (President del Consell Comarcal de l’Urgell) 

• Secretari (President del Consell Comarcal del Segrià) 

L’associació fou constituïda en un inici pel: Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Consell 
Comarcal de l’Urgell, Consell Comarcal del Segrià i el Consell Comarcal de les Garrigues, per 
això es va fixar aquesta composició de la Junta Directiva. Actualment s’estan adherint diferents 
entitats privades. Durant el període d’implantació de  l’estratègia de desenvolupament local es 
produiran canvis en la Junta General per tal de garantir la paritat entre els ens públics i privats. 
Més informació sobre les funcions de la Junta Directiva als articles 14, 15, 16, 17, 18 i 20 dels 
estatuts de l’Associació. 

La Comissió Tècnica és un grup pluridisciplinar integrat per personal tècnic de la mateixa 
Associació, per un representant tècnic de cada una de les comarques que integren seu àmbit 
territorial  i el Cap de les corresponents oficines comarcals del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Són funcions 
d’aquesta comissió l’elaboració de criteris d’elegibilitat del projectes subvencionables, l’estudi, 
preparació i l’elaboració d’informes i propostes d’acord i l’assessorament dels òrgans decisoris. 
 
El President  dirigeix i representa legalment l’associació per delegació de l’Assemblea General 
i de la Junta Directiva. Més informació article 21 dels estatuts de l’Associació. 

Mitjançant un conveni amb una de les entitats públiques es designarà un Responsable 
Econòmic i Financer que s’ocuparà de la fiscalització de la despesa del grup, la certificació de 
documentació, el seguiment de la comptabilitat i l’assessorament legal. 

El Gerent gestiona i organitza el grup d’acció local segons els criteris establert per l’assemblea 
General, Junta General i Presidència, a més fa la recerca i seguiment de l’estratègia del grup, 
del projectes de cooperació etc,  i és el nexe d’unió entre els òrgans de decisió, els òrgans 
consultius i l’equip tècnic. En el cas que el Gerent sigui un responsable d’un dels socis públic 
s’anomenarà un Director tècnic que realitzarà aquestes funcions amb supervisió del gerent. 

L’Equip tècnic  dinamitza i gestiona els projectes subvencionables així com també accions 
concretes del projectes de cooperació. 

Per obtenir més informació sobre les tasques del personal de l’associació consultar l’article 24 
dels estatuts de l’Associació 
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19. SINERGIES AMB ALTRES AGENTS LOCALS  AMB 
COMPETÈNCIES EN L’ÀMBIT DEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Descripció de la manera en què el GAL treballarà amb altres agents locals per crear 
sinergies i assolir els objectius de l’estratègia de desenvolupament local i maximitzar-ne 
les oportunitats. 
Cal indicar quins són els agents clau i com s’hi treballarà amb ells de manera continuada 
per tal que l’estratègia avanci de manera coordinada amb altres estratègies de 
desenvolupament local i plans que s’han descrit anteriorment. 
 
A continuació es pot veure la llista dels agents clau que s’han identificat en les diverses àrees 
relacionades amb el desenvolupament rural en el territori que comprèn l’Associació Leader 
Ponent.   
 
Amb àmbit de cooperació treballem també amb moltes entitats del territori...  
 
Agents econòmics:  

Col·laboració en els projectes de promoció econòmica i d’inserció sòcio-laboral:  

• Incubadora d’empreses d’innovació agra metal·lúrgica Bell-lloc d’Urgell 

• Centre d’Iniciatives Empresarials Innovadores de Tàrrega  

• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya  

• Denominació Origen Protegida DOP Oli Verge Extra de Les Garrigues 

• Centre d’Empreses Innovadores de les Borges Blanques (CEI) 

• Patronat de la Fira de l’Oli  (Les Garrigues)  

• Centre Català de la Cultura de l’Oli 

• Consell regulador de la Indicació Geogràfica Protegida IGP Torrons d’Agramunt 

• Vins del riu Corb (consell regulador DO Costers del Segre) 

• Consell regulador DOP Pera de Lleida  

• Federació Hostaleria de Lleida 

• Comercials promotors Ruta de la Cervesa Artesana 

• Cooperatives de la comarca de Les Garrigues i Segrià Sud  

• AODL Segrià Sud  (programa d'Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local)  
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Agents turístics:  

Col·laboració en el foment i divulgació dels projectes turístics impulsats o afavorits des del 
Programa: 

• Patronat de Turisme del Pla d’Urgell  

• Associació pel Foment del Turisme de Les Garrigues  

• Oficines de turisme d’Agramunt i Bellpuig (Urgell)  

• Consorci de l’Estany Ivars i Vila-sana  

• Museu de l’Aigua de Mollerussa 

Agents polítics:  

Col·laboració amb la promoció i gestió dels ajuts; col·laboració amb el desenvolupament de 
projectes:  

• Diputació de Lleida 

• Consells comarcals de Lleida (Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, les Garrigues), especialment 
amb les àrees de promoció econòmica 

• Servei de Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya 

• Tots els ajuntaments de les comarques de les Garrigues, l’Urgell, el Pla d’Urgell i els 
ajuntaments d’ Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, La Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, 
Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer i Torrebesses, corresponents al Segrià 
Sud. 

Agents culturals i ambientals  

Col·laboració amb en projectes de defensa i promoció del medi ambient: 

• Associació per la Defensa del Patrimoni Natural de la Banqueta  (Juneda, les 
Garrigues)  

• Espai Cultural del Canal d’Urgell  (ECCU)  

• IPCENA – Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural 

• Centre de Recerques ambientals del Pla d’Urgell “Mascança” 

• ADV Associació de Defensa Vegetal de producció ecològica de Ponent 

• Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 

• Centre d’Estudis de Les Garrigues 

Agents socials i educatius:  

Promoció en temes de formació, inserció laboral i coneixement del territori:  
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• Universitat de Lleida  

• Escola d’Hostaleria de Lleida 

• Escola Agrària de Tàrrega  

• Escola agrària de Les Borges Blanques  

• Oficina Jove de Les Garrigues  

• Oficina Jove de l’Urgell 

• Oficina Jove de Les Garrigues 

• Serveis Territorials d’Ensenyament de Lleida (Generalitat de Catalunya)  

 

 

20. PLA DE COMUNICACIÓ 

Cal descriure el tipus de comunicació que es realitzarà a cada perfil d’agents. Cal anar 
més enllà de la comunicació amb els destinataris per promoure el seu suport. És a dir, la 
comunicació també s’ha d’adreçar al públic general i als cofinanciadors, i ha de donar a 
conèixer els beneficis socials i ambientals de les accions, així com el seu impacte en la 
innovació i la cooperació. S’ha de posar especial èmfasis en les parts on es descriu 
quina estratègia es vol comunicar i com es comunicarà aquesta estratègia i els seus 
resultats en les fases d’inici, implementació,  seguiment i avaluació. 
 
Accés als ajuts: 
Per una banda hi ha la comunicació que es realitzar perquè tots els potencials beneficiaris dels 
ajuts hi tinguin accés. Aquesta comunicació es farà amb coordinació amb les administracions 
locals, especialment els quatre Consells Comarcals   
 
Beneficis social de les accions:  
Una altra part de la comunicació té com a objectiu fer arribar al conjunt de la població 
l’explicació sobre els beneficis dels ajuts i dels programes. La idea comunicativa bàsica és que 
els ajuts tenen un efecte particular sobre els beneficiaris directes però sobretot, un benefici 
social ja que generen un retorn que beneficia a tot el territori. Un retorn econòmic en 
dinamització del comerç i de llocs de treball directe, i un retorn també ambiental que portarà a 
mig i llarg termini a una valorització del propi territori i per tant a un augment del turisme. Per tal 
de fer arribar les idees bàsiques es faran un seguit d’accions que queden detallades en el punt 
núm. 21.  
 
Comunicació dels resultats:  Una tercera part de la comunicació del Programa fa esment als 
resultats aconseguits. Per una banda es comunicarà els número de projectes que han estat 
beneficiaris dels ajuts econòmics i de quines temàtiques són. Per altra banda, també es 
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comunicarà els principals resultats de cada projecte propi que s’hagi donat suport i de tots els 
projectes de cooperació als que s’hagin donat suport. Es rellevant per a l’estratègia explicar al 
conjunt de la població aquells projectes de sinergia entre diferents sectors econòmics que 
hagin rebut suport del Programa. L’explicació d’aquets projectes i dels seus resultats és clau 
perquè els propis agents del territori puguin veure idees d’èxit i bones pràctiques que els 
permetin seguir endavant.  
 
 
 

 

21. ESQUEMA DEL PLA DE COMUNICACIÓ 

Presentació del Pla de Comunicació en forma d’esquema: 
 

Àrea Activitat  Ajuts econòmics 

Objectiu 
Comunicació 

Fer arribar les convocatòries dels ajuts a potencials beneficiaris  

Missatge Bases i Condicions de la convocatòria  

Grup destinatari Autònoms, particulars  

Activitat  Explicació detallada de la convocatòria als representants dels agents 
clau del territori aprofitant les reunions dels quatre consells consultius 

Temporalització Dos mesos abans de cada convocatòria  

Canal  Reunions amb els quatre consells consultius (un per comarca) de 
l’Associació  

 

 

Àrea Activitat  Contingut programa Leader  

Objectiu 
Comunicació 

Fer accessibles el contingut del programa a la població en general, als 
agents col·laboradors i als agents clau del territori  

Missatge Continfuts del Programa Leader i dels projectes propis i de col·laboració 
vigents  

Grup destinatari Públic en general  

Activitat  Creaciò de la nova web de l’Associació ( que substitueix les dues webs 
dels dos GAL anterior) i mantenir  la web permanentment actualitzada 
amb agenda d’activitat,   
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Temporalització Permanent  

Canal  Web  

 

 

Àrea Activitat  Xarxes Socials  

Objectiu 
Comunicació 

Beneficis i resultats del programa  

Missatge Actualitat de les activitats dels projectes propis i de cooperació,  

Grup destinatari Públic general  

Activitat  Gestió  activa de les xarxes socials 

Temporalització Posada en marxa, setembre 2015 i manteniment setmanal permanent  

Canal  Xarxes socials:  twitter i Facebook  

  

Àrea Activitat  Projecte Gustum  

Objectiu 
Comunicació 

Difusió dels continguts del projecte Gustum 

Missatge Posada en valor del producte local, incentivar als restauradors i el petit 
comerç de la possibilitat de convertir-se en punts de venda. Incentiu a la 
població local del consum de producte local.  

Grup destinatari Públic general i agents clau dels àmbits de la restauració i petit comerç 

Activitat  Enviament butlletí electrònic  

Actualització web i xarxes socials  

Temporalització Mateniment setmanal 

Canal  Pàgina web http://gustum.org/ 

Xarxa social: 

 https://twitter.com/InfoGustum    https://www.facebook.com/InfoGustum  

S’enviarà amb regularitat mensual un butlletí electrònic (Newsletter) a 
una base de dades formada especialment per productors, restauradors i 
comerciants  

 
 
Àrea Activitat  Divulgació  ciutadania 
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Objectiu 
Comunicació 

Divulgar els resultats i els beneficis de les accions dutes a terme pels 
diferents projectes del programa. Donar a conèixer les potencialitats del 
territori (paisatge, innovació econòmica, projectes nous, patrimoni 
cultural i natural) a la pròpia població 

Missatge La reactivació econòmica passa per la valorització del producte i 
patrimoni propi del territori. 

La innovació i la col·laboració entre sectors econòmics dóna resultats i té 
impacte en el conjunt de la població 

Grup 
destinatari 

Públic general del territori  

Activitat  Contractació de publicitat  

Enviament de notes de premsa  

Promoció de reportatges divulgatius 

Temporalització 3 vegades l’any 

Canal  Mitjans de comunicació comarcals (TV local, premsa locals, revistes 
d’abast comarcal) de les Garrigues, Segrià Sud, Urgell i pla d’Urgell 

 
 
Àrea Activitat  Ajuts econòmics  

Objectiu 
Comunicació 

Informar de la convocatòria dels ajuts 

Missatge Continfuts del Programa Leader i dels projectes propis i de col·laboració 
vigents 

Grup destinatari Autònoms, particulars  

Activitat  Enviament per correu electrònic de la informació de la convocatòria als 
representants dels agents clau del territori  

Temporalització Dues vegades l’any, abans de cada convocatòria  

Canal  Mailing, correu electrònic 

 

Àrea Activitat  Projectes de Cooperació i Projectes Propis  

Objectiu 
Comunicació 

Difondre els continguts dels projectes propis i dels projectes cooperació 
que siguin coordinats per l’Associació  

Missatge Continguts propis dels programes vigents  

Grup destinatari Públic general i agents clau dels àmbits de la restauració i petit comerç 

Activitat  Enviament butlletí electrònic  
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Creació de web i actualització web i xarxes socials  

Temporalització Creació dels canals,  i manteniment setmanal 

Canal  Web i xarxes socials 

 

 

22.  SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

Descripció de com es farà el seguiment de l’estratègia. Cal fer un seguiment dels 
objectius, el pla d’acció, el pla de comunicació i la manera de treballar del GAL. Aquest 
seguiment ha de permetre revisar l’estratègia i, en cas necessari, revisar els seus 
objectius i àrees d’acció. També cal descriure com serà el procés d’aprenentatge del 
GAL arran del seguiment que es planteja. 
Text màxim: 4.000 caràcters] 
 
El seguiment i l’avaluació de l’Estratègia pretén avaluar:  

- Les accions realitzades  

- La vessant econòmica  

- El compliment dels objectius generals de l’Estratègia  

- El compliment de les línies d’actuació previstes 

 
Això es farà a partir d’avaluar els resultats immediats del projecte (eficàcia ) i els resultats a mig 
termini (efectivitat). En la mesura que sigui possibles es realitzarà també una avaluació de 
l’impacte de l’Estratègia al territori, és a dir dels canvis que ha tingut el territori degut a la 
influència directa del desenvolupament del Programa Leader en el periode 2014-2020. 
 
L’avaluació se centrarà en el valor dels indicadors que s’han establert per a cada objectiu i per 
cada línia d’actuació i fins a quin punt s’han acomplert les fites previstes en el moment de 
redactar l’Estratègia. La tasca principal de l’avaluació durant l’execució de l’Estratègia serà la 
recollida de la informació que anirà a càrrec de l’equip tècnic de l’Associació o, en cas d’haver-
hi disponibilitat pressupostària, d’un assessoria externa.  
 
Per recollir els valors dels indicadors es faran servir mètodes qualitatius (entrevistes, focus 
group, revisió de documents) i mètodes quantitatius (recompte, enquesta, registre de 
processos). Les dades obtingudes seran objecte d’un tractament per a poder ser útils. Les 
dades quantitatives seran ordenades i tabulades en fulls de càlcul o gestors de bases de 
dades. De forma similar, les dades qualitatives seran processades per extreure la informació 
significativa per a l’avaluació del projecte, mitjançant síntesis o resums que permetin l’anàlisi. 
 
Una vegada obtinguts els valors dels indicadors, aquests s’interpretaran tenint en compte els 
resultats esperats i també les variacions que hi hagin hagut en el context que puguin fer variar 
les previsions inicials. La lectura dels indicadors permetrà detectar les diferències entre els 
resultats desitjats i els resultats reals obtinguts en diferents aspectes significatius, la qual cosa 
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facilitarà la presa de decisions i permetrà identificar les àrees de millora  tot contribuint a 
l’aprenentatge de l’equip del projecte. 
 
Una vegada recollides i tractades les dades, la seva interpretació anirà a càrrec del comitè 
tècnic de l’Associació Leader Ponent i aquesta ho compartirà amb els quatre Consells 
Consultius de cada comarca que podran fer esmenes i comentaris. Una vegada s’hagin extret 
les conclusions generals  aquestes seran comunicades a tota la comunitat  
 
L’avaluació es concreta en l’anàlisi i la valoració de tots els aspectes significatius del projecte, i 
en el recull i síntesi dels aprenentatges que s’han adquirit i que poden ser d’utilitat per futures 
Estratègies de Desenvolupament Local, tant per al mateix GAL Ponent com per altres que en 
puguin aprofitar les conclusions. 
 
Tal com s’ha dit, en el procés d’avaluació participaran a més dels vinculats directament a 
l’execució del projecte com els tècnics de l’Associació, altres actors que representin punts de 
vista i interessos complementaris, ja sigui amb un rol actiu (aportant la seva valoració i 
posicionament) o amb un rol passiu (rebent la informació resultant de l’avaluació). 
 
Tots els aspectes que cal considerar en l’avaluació es recolliran en un informe final del projecte. 
Aquest informe prestarà especial atenció als resultats i als efectes aconseguits, i estarà a 
disposició de les persones que integren l’Associació, dels agents clau (partenariat) i del conjunt 
de la població de l’àrea territorial que hi estigui interessada.  
 
 

23.  PROCÉS DE TRANSPARÈNCIA I LLIURE 
CONCURRÈNCIA 

Descripció de com es garanteix la transparència en tot el procés incloient la definició de 
l’estratègia, la inclusió del màxim nombre d’actors com a representants dels diferents 
sectors socio-econòmics, culturals, ambientals etc. i en la presa de decisions així com 
en les contractacions i externalitzacions. 
  
Transparència en la definició de l’estratègia ve garantida per:  
 

- Per la celebració d’un procés participatiu on s’ha inclòs el màxim nombre d’actors com 
a representants dels diferents sectors sòcio-economics, culturals, ambientals. El llistat 
d’aquest actors els podeu trobar en els punts 17 i 19 d’aquest mateix document.  

 
- La presència d’aquests agents clau garanteix l’orientació ascendent  de la presa de 

decisions de baix a dalt.  

 
que arribi l’opinió dels diferents sectors i a la vegada assegura que les decisions que es prenen 
siguin transparents.   
 
La transparència durant el procés ve garantida per:  
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- Les Reunions periòdiques dels quatre consells consultius  

- La comunicació en els materials i en tota la publicitat associada, dels criteris de 
priorització  i selecció dels projectes a finançar 

- Les adjudicacions i les externalitzacions estaran sotmeses en tot cas als principis de 
publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.  

- Pel compliment de les directius europees en matèria de contractació pública i amb la 
Llei de contractes del Sector Públic en tots els expedients que siguin objecte d’ajudes.  

 

La transparència al final del procés ve garantida per:  
 

- Un procés d’avaluació obert a tot el partenariat a partir del debat en el si dels quatre 
consells consultius 

- Per la comunicació de les conclusions de l’avaluació a tota la comunitat 

  
 
 

 


