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Com hem arribat
a l’esborrany?

És un esborrany 
i, com a tal, es 

pot modificar!!!
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Què farem avui?

1. Us presentarem l’estructura de l’esborrany del Pla d’Acció
pel desenvolupament agroalimentari i turístic de la Vall del
Corb.

2. Us demanarem el vostre parer sobre 3 aspectes:
• L’àmbit territorial

• La diagnosi DAFO

• Les línies estratègiques

Si voleu fer aportacions a la resta 
del document, utilitzarem la via 

on – line: info@leaderponent.cat
FINS DIVENDRES 2 DE FEBRER!
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Els pobles de la Vall del Corb: punt de 
partida geogràfic...



Conca de Barberà Urgell
● Conesa

● Forés

● Llorac, Albió, La Cirera, Rauric, Montargull

(TM Llorac)

● Belltall, Fonoll, Glorieta, La Pobla de Farran, 

La Sala de Comalats (TM Passanant i Belltall)

● (TM de Santa Coloma de Queralt) Santa 

Coloma 

● Savallà del Comtat i Segura (TM Savallà del 

Comptat)

● Vallfogona de Riucorb

● Belianes

● Ciutadilla

● Guimerà

● Maldà

● Nalec

● Els Omells de na Gaia

● Preixana

● Sant Martí de Riucorb, Rocafort de Vallbona, El Vilet, 

Llorenç (TM Sant Martí de Riucorb).

● Vallbona de les Monges, Montblanquet i Rocallaura

(TM Vallbona)

● Verdú

Segarra
● L’Ametlla de Segarra (TM Montoliu de Segarra)

Els pobles de la Vall del Corb

Ho podem 
tancar així?

Hem considerat els pobles de la Conca Alta de la Vall del Corb i aquells pobles que, per 

raons culturals, històriques, paisatgístiques i/o socioeconòmiques, es venen considerant 

com a part de la Vall del Corb, en concret:



Les fortaleses de la Vall del Corb
Producció agroalimentària i turisme...

1. Productes agroalimentaris de qualitat

2. Productes gastronòmics i agronòmics diferenciats

3. El teixit productiu agroalimentari local està col·laborant i cooperant 

per sumar esforços i cercar sinergies

4. Població i producció molt lligada a la terra.

5. Producció agroalimentària com a atractiu turístic.

6. El paisatge és un dels principals actius del territori.

7. Un ric patrimoni cultural

8. Allotjaments, establiments de restauració, infraestructura i xarxa 

de camins que permet oferir un destí agroturístic de primer ordre.

9. La Vall del Corb és atractiva per l’assentament de nous 

pobladors.

10.Dins del propi territori hi ha moltes vies per difondre, promocionar 

i comercialitzar el producte agroalimentari



Les oportunitats de la Vall del Corb
Producció agroalimentària i turisme...

1. Les noves tecnologies.

2. Cada vegada hi ha més exigències de traçabilitat i necessitat de donar 

garanties

3. Revalorització de l’alimentació mediterrània

4. Tenim grans mercats propers

5. Destí turístic proper a grans ciutats dins de Catalunya

6. Demanda creixent de modalitats de turisme on la Vall del Corb té 

moltes potencialitats al llarg de tot l’any

7. Fons i projectes europeus actius i potencials per desenvolupar 

projectes d’agroalimentació, turisme i patrimoni

8. La Custòdia del Territori

9. Potencial de millora dels productes agroalimentaris tradicionals a través 

de desenvolupaments i recerca tecnològica.

10.Es poden produir productes agroalimentaris nous, en part per la 

possibilitat de complementar amb reg els cultius de secà o fer canvis de 

cultius (pel Canal Segarra Garrigues).



Les debilitats de la Vall del Corb
Producció agroalimentària i turisme...

1. Traves administratives, burocràcia i despeses.

2. La DO Garrigues s’hauria d’ajustar-se més.

3. Poc desenvolupament de la venda de proximitat

4. Les fires no sempre resulten efectives pels productes agroalimentaris locals.

5. Insuficient massa crítica de productors agroalimentaris.

6. Falten infraestructures i instal·lacions que afavoreixin la transformació dels 

productes procedents de la ramaderia (escorxadors).

7. Territori poc conegut i amb dèbil tradició turística.

8. La col·laboració entre els diferents sectors és incipient

9. Les infraestructures i serveis que afavoreixen el coneixement del medi natural i 

cultural, i el seu aprofitament com a recurs turístic, són insuficients i el seu 

manteniment és deficient

10. Existència de potencials conflictes entre les noves activitats en el territori i les 

activitats agràries i ramaderes.

11. Abandonament gradual de l’activitat agrària per raons estructurals intrínseques 

del sector.

12. La baixa densitat de població i altres aspectes sociodemogràfics.

13. Deficiències en infraestructures i serveis bàsics



Les amenaces de la Vall del Corb
Producció agroalimentària i turisme...

1. Insuficient recolzament real de l’Administració supramunicipal.

2. Increment dels costos que requereix qualsevol iniciativa agroalimentària 

o turística

3. Canvis potencials en el paisatge derivats de la construcció del Canal 

Segarra – Garrigues.

4. Riscos naturals i antròpics que puguin afectar al paisatge i valors 

naturals de la Vall del Corb

5. Escassa presència de la Vall del Corb als mitjans de comunicació

6. Competim amb productes agroalimentaris amb diferents exigències 

legals dins del mercat global-

7. Abandonament gradual de l’activitat agrària per raons externes.

8. Disminució de la demanda de productes artesanals, que podria ser un 

ganxo pel turisme.



ELS OBJECTIUS...

Objectiu general

DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI I TURÍSTIC DE LA VALL DEL CORB

Objectius estratègics

 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. Enfortir el sector agroalimentari i turístic amb la recerca de la 

qualitat i la diferenciació.

 COOPERACIÓ. Afavorir la col·laboració i les aliances entre diferents sectors econòmics, potenciant les 

sinèrgies entre tots, especialment entre els actors de la cadena alimentaria i empreses turístiques.

 DESENVOLUPAMENT SOCIAL. Contribuir al desenvolupament social del territori, fomentant la 

col·laboració i la convivència entre els veïns de diferents pobles, reforçant la igualtat d’oportunitats i la 
participació dels joves, millorant l’autoestima i augmentant el sentiment d’identitat.

 RELLEU GENERACIONAL. Fixar població al territori, millorant la qualitat de vida als pobles de la Vall, 

atraient noves famílies als pobles i generant activitat econòmica i ocupació.

 MANTENIMENT DEL PATRIMONI. Manteniment i gestió del Patrimoni cultural i natural de la Vall, 

com a font de desenvolupament d’un turisme sostenible lligat al territori.

 MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC. La orientació de totes les accions hauria de 

contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

 JUSTÍCIA SOCIAL. A través de les accions, es vol contribuir a que la Vall del Corb sigui més justa 

socialment, en referència a la igualtat d’oportunitats i els drets humans.
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LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES i
PROJECTES A IMPULSAR...

LE 1. Identitat de la Vall del Corb.

LE 2. Agroalimentació.

LE 3. Turisme cultural i actiu.

LE 4. Comunicació, coordinació i promoció.

LE 5. Serveis públics i dinamització comunitària.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jexperts.com.br/category/not/not-blog/not-blog-gestao-estrategica/&ei=Ogt1VK7PN5GvaZOngpAO&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNFnJzOyX7hCYrD3GmIS71ZvKHMfLg&ust=1417043136843360


Gràcies per la vostra atenció! 


