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Pla estratègic comarcal Sobirà 20 30

Pausa per a continuar, punt
i a part per a seguir.
Les diverses crisis derivades de la pandèmia de
la Covid19 —sanitària, social, econòmica— han
evidenciat les múltiples mancances que tenim com a
societat arreu del món. Casa nostra, el Pallars Sobirà,
no n’ha estat una excepció, ni en l’impacte, ni en la
resposta. La necessitat de repensar-se, reformular-se i
reconstruir-se ha estat, també, un factor indefugible a
la nostra comarca.
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Per això, vam dotar-nos de tot un seguit d’eines,
instruments i aportacions per tal de poder elaborar un
pla de treball real i realista, ajustat a les necessitats
i que potenciés les capacitats i les possibilitats del
nostre territori. Partint d’una radiografia de l’impacte de
la Covid19 a la nostra comarca, hi vam sumar l’anàlisi
de bones pràctiques en regions similars per a dissenyar
projectes exitosos. Sabíem que havíem de sortir d’un
sotrac, però també que ens calia tenir mirada llarga i
traçar no només respostes immediates sinó dibuixar
escenaris de futur a mig i llarg termini.

I ho hem fet de la mà d’agents socials i econòmics del
territori i també amb les opinions d’una gran part de la
població. Perquè amb totes les veus hem pogut definir
uns eixos estratègics i, d’aquí, apostar per uns projectes
que els dotin de contingut així com la gent, el territori, els
animals o el patrimoni doten de vida el Pallars Sobirà. A
l’hora de definir aquests projectes, hem tingut en compte
l’anàlisi de les nostres debilitats, amenaces, fortaleses
i oportunitats. És així com hem redactat els continguts
dels eixos estratègics de Sobirà 20-30: Eix 1 - Pagesia
i indústria agroalimentària; Eix 2 - Turisme conscient i
diferencial; Eix 3 - Territori intel·ligent; Eix 4 - Captació
i fidelització de talent i població; Eix 5 - Transició
ecològica i sostenibilitat, i Eix 6 - Marca de Territori.
A la part final del document, hi trobareu el resum
executiu que sintetitza Sobirà 20-30. I, finalment,
els imprescindibles agraïments a tothom que hi ha
participat, i uns documents annexos que il·lustren i
exposen al detall tota la feina feta per a qui hi
tingui interès.
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La reflexió estratègica parteix de l’arrel de fer del nostre
model de vida al Pallars i de l’entorn que ens envolta
el millor argument i la base del relat de la construcció
del nostre futur. Essent l’objectiu principal la millora
de la qualitat de vida dels que hi vivim, tot preservant
la sostenibilitat, alhora que la fem compatible amb
augmentar l’atractiu per treballar-hi, emprendre
negocis o visitar-nos.

En aquest context de renéixer i recuperar-se quan el
terrabastall encara perdura i colpeja, sorgeix Sobirà
20-30, el pla estratègic de què ens dotem a la
comarca, liderats pel Consell Comarcal i l’Ajuntament
de Sort, i amb la implicació i participació dels altres 14
ajuntaments del Pallars Sobirà. Partint de la nostra
realitat concreta comarcal, sabent-nos part d’una
societat, la catalana, amb qui treballem braç a braç,
i d’una mediterraneïtat territorial i d’una globalitat
mundial que ens marquen fites i horitzons.
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Salutacions institucionals
President del Consell Comarcal
Benvolgudes,
Benvolguts,
El canvi de paradigma social en què ens trobem
actualment, accelerat per la pandèmia de la Covid19,
ens aboca a marcar una estratègia territorial
conjunta de futur.
A nivell comarcal, som conscients que tenim un
gran territori amb un gran potencial a explotar i
tenim l’obligació de dotar-nos de les millors eines
per a l’òptim desenvolupament del territori. Les
necessitats tecnològiques per adaptar-nos a l’era
d’economia digital i les noves oportunitats que
ofereix el teletreball, els canvis de tendències
demogràfiques, les oportunitats d’innovació en
els motors econòmics actuals i el poder d’atracció
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de nous sectors estratègics, unit a l’explotació i
valorització dels recursos propis existents, són
qüestions que configuren els nous reptes que tenen
una incidència concreta i directa al territori.
En aquest context, el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà, conjuntament amb l’Ajuntament de Sort
i recolzats per la consultora Metyis, vam sumar
esforços per a la redacció del pla de desenvolupament
socioeconòmic de la comarca, anomenat Sobirà 2030. Aquí definim el conjunt d’actuacions de forma
que tota la comarca treballi coordinadament en una
mateixa direcció i puguem afrontar amb èxit el futur.
Aquest pla estratègic és un pla de tots i fet entre tots.
Carles Isus Castellarnau
President Consell Comarcal PS
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Alcalde de Sort
Benvolgudes,
Benvolguts,
La crisi de la Covid19 ha posat l’estructura
econòmica del nostre territori, ja de per si feble i poc
diversificada, en una situació sense precedents i ha
posat de relleu la necessitat de canvis profunds en
la nostra economia. Tanmateix, la falta d’un marc
estratègic compartit com a comarca és una mancança
molt anterior a la pandèmia i posar-hi solució era un
deure de les institucions locals amb o sense Covid19.
Entenem que diversificar l’economia de la comarca
vol dir projectar iniciatives acompanyades d’un model
de negoci, que siguin viables a nivell econòmic però
també que ens acostin a fer del Pallars Sobirà aquella
comarca on els pallaresos i pallareses volen viure.
En aquest sentit la col·laboració publicoprivada
és l’eina de futur que ens permetrà transformar

el Pallars Sobirà. Aquest model garanteix que els
projectes promoguts per part dels agents públics
per al desenvolupament econòmic comptin amb
el suport, l’aval i la participació de les empreses,
cooperatives i altres agents econòmics, que son els
autèntics protagonistes d’aquest desenvolupament.
Per altra banda, la participació pública en aquests
projectes vol garantir que aquests projectes serveixin
per construir el model de comarca que els pallaresos
i pallareses desitgen i permet que part de la riquesa
generada reverteixi en la millora de la vida al Pallars
a través de les arques públiques.
La feina tot just comença,
Baldo Farré Serrat
Alcalde de Sort
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3.Metodologia del Pla: Resum executiu de les fases

El procés estratègic de Sobirà 20-30
s’estructura en les següents cinc
fases, on el present document és el
resultat de les quatre primeres:

1. Diagnòstic extern
Per a la fase de diagnòstic extern, s’han executat
tres tècniques diferents: d’una banda, s’ha realitzat
un anàlisi d’impacte Input-Output, amb l’objectiu
de quantificar l’impacte de la pandèmia de Covid19
sobre l’economia del Pallars Sobirà. Amb aquests
s’han construït tres escenaris de possible evolució de
l’economia comarcal en funció de l’evolució de
la pandèmia.
De l’altra, s’ha realitzat un estudi de bones pràctiques
en quatre territoris de muntanya europeus amb
característiques assimilables al Pallars Sobirà: les
Highlands and Islands d’Escòcia, el Piemont, les
Dolomites i la regió d’Alta Muntanya de Geòrgia.
L’objectiu d’aquest estudi és identificar aquelles accions
que han emprès aquests territoris per donar resposta a
reptes que comparteixen amb el Pallars Sobirà i quin ha
estat l’impacte d’aquestes accions per adaptar-les a la
realitat del nostre territori.
8

1 2 3 4 5
1.1 Anàlisi
Input-Output

2.1 Entrevistes
amb agents clau

3.1 Definició
de les línies
estratègiques

4.1 Definició
dels projectes

5.1 Dinàmica
d’implantació

1.2 Estudi
de Bones
Pràctiques

2.2 Definició dels
eixos estratègics

3.2 Anàlisi DAFO

4.2 Concreció
de les fitxes
de projecte

5.2 Creació
d’eines de
governança

2.3 Procés de
participació
ciutadana
2.4 Disseny del
Pla de
Comunicació

5.3 Selecció
d’indicadors
i sistema
de control
periòdic
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2. Diagnòstic intern
La fase de diagnòstic intern s’ha compost de quatre
accions que buscaven construir una imatge
consensuada a nivell comarcal dels reptes de futur del
territori, amb agents clau i la població en general:
• Entrevistes amb agents clau: S’han identificat agents
clau del territori i s’han realitzat amb ells entrevistes
en profunditat que tenien com a objectiu identificar
els principals reptes i necessitats, tant del sector que
representen com del territori en general.
S’ha entrevistat un total de 35 persones, representant
ens del sector públic i dels diferents sectors econòmics
i professionals (turisme, agroalimentari, forestal,
serveis professionals, tecnològic, cultural). Entre
aquests darrers, s’ha entrevistat als representants
d’associacions professionals organitzades dels
diferents sectors.
• Definició dels eixos estratègics: En base al contingut
de les entrevistes, s’han identificat i definit sis grans
reptes de futur del territori, que s’utilitzaran com a base
per a guiar i estructurar la fase de reflexió estratègica
de Sobirà 20-30
• Disseny del Pla de Comunicació: S’ha realitzat un
pla de comunicació de Sobirà 20-30 amb l’objectiu de
donar a conèixer a la població comarcal l’Estratègia
Sobirà 20-30. Les accions incloses han estat l’emissió
de notes premsa i la creació d’una web del Pla, que
ha servit principalment per a gestionar el procés de
participació ciutadana.
• Procés de participació ciutadana: El procés de participació ciutadana de Sobirà 20-30 buscava aportar
l’opinió del conjunt de la població al desenvolupament

del l’Estratègia i copsar quins temes i reptes eren prioritaris per a la població. Es va desenvolupar al voltant
de dos models d’enquesta, una presencial, realitzada en
3 localitats de la comarca el dia de mercat setmanal, i
una enquesta online més extensa que es va difondre a
través de mitjans digitals.

3. Procés de reflexió
estratègica
A través de tota la informació generada en les fases
de diagnòstic s’ha volgut tenir una visió àmplia dels
reptes de futur de la comarca, que serveixi de base
per estructurar les propostes de desenvolupament de
A través de tota la informació generada en les fases
de diagnòstic s’ha volgut tenir una visió àmplia dels
reptes de futur de la comarca, que serveixi de base
per estructurar les propostes de desenvolupament de
Sobirà 20-30. Per fer-ho s’han realitzat dues accions:
• Anàlisi DAFO: S’ha realitzat un anàlisi de debilitats,
amenaces, fortaleses i oportunitats per a cadascun
dels sis eixos estratègics definits. Els continguts que
han nodrit aquestes matrius DAFO tota la informació
recollida en les dues fases de diagnòstic.
• Definició de les línies estratègiques: En base a l’anàlisi
DAFO s’han construït unes línies estratègiques per a
cada eix. Aquestes són les que han d’orientar els reptes
que abordaran propostes de desenvolupament de
Sobirà 20-30.

4. Elaboració de
l’Estratègia de Futur
Aquest és el punt clau de tot el procés de planificació: la
definició d’aquells projectes que han de donar resposta
als reptes detectats en el conjunt del procés, i que
tenen el suport de la ciutadania. S’ha apostat per un
nombre limitat de grans projectes que puguin tenir
cadascun d’ells un impacte significatiu en el futur del
territori, definint entre un i tres macro-projectes per
eix estratègic. La llista de projectes ha sigut validada
amb les alcaldies de la comarca i posteriorment se
n’han definit objectius, accions, pressupost, calendari,
lideratges i agents implicats.

1

La metodologia input-output és una metodologia internacional,
guanyadora del premi Nobel l’any 1973, que proporciona una
eina d’anàlisi de l’estructura econòmica d’una regió mitjançant
la modelització de les relacions productives i distributives de les
principals branques d’activitat de la nació.
9
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4. Anàlisi de l’impacte de la Covid19 i radiografia socioeconòmica
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1. Impacte, situació i anàlisi al Pallars Sobirà
novembre 2020

La metodologia input-output permet calcular tres tipus d’efectes:

Efecte
directe
PIB i ocupació que
es perden en aquells
sectors afectats pel
cessament d’activitats

Efecte
indirecte
PIB i ocupació que es
perden en els sectors
que subministren als
sectors directament
afectats, els béns i
serveis necessaris per
a la seva activitat.

Efecte
induït
Es correspon amb la
producció i l’ocupació
que es deixen de
generar a causa del
consum de béns i
serveis que realitzen
els empleats dels
sectors afectats,
directa o indirectament
pel cessament de
l’activitat.
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S’han valorat tres possibles escenaris per a la recuperació de l’economia Post-Covid19

Duració del cessament d’activitats
no essencials

OPTIMISTA
MITJÀ
PESSIMISTA

10 Setmanes

Increment gradual fins aconseguir el 100% l’1
d’octubre en tots els sectors

10 Setmanes

Increment gradual fins aconseguir el 100% a
tots els sectors excepte hostaleria i oci, que
per aquesta data aconseguiran el 30% i a 31 de
desembre de 2020 el 90%

10 Setmanes

Increment gradual fins aconseguir el 100% a
tots els sectors excepte hostaleria i oci, que
per aquesta data aconseguiran el 20% i a 31 de
desembre de 2020 el 60%

Escenari més realista
(Recuperació gradual)

Recuperació del nivell d’activitat
normal (% de recuperació del nivell
d’activitat normal de l’any 2019)

Nota: Escenaris basats en els escenaris base del Banc d’Espanya
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Pallars Sobirà: Impacte de la Covid19 sobre el PIB
El Pallars Sobirà resistirà pitjor els efectes de la crisi que el conjunt d’Espanya que, segons dades oficials del BdE, patirà un retrocés del 9%
(recuperació primerenca) i de l’11,6% (recuperació gradual) en el PIB a causa de la Covid19.
Més del 84% de l’impacte del cessament de les activitats no essencials i de la desescalada gradual derivada de la Covid19 al Pallars Sobirà
recauria sobre el sector serveis i, dins d’aquest, el 74% el patirien les activitats relacionades amb comerç, transport i hostaleria i serveis culturals.

Escenaris d’impacte de la Covid19 sobre el PIB del Pallars Sobirà (M€)
+60,3%
+46,7%

+9,3%

27,0

18,4

Efecte
total

26,3

16,3

Efecte
directe

1,9

0,2

Efecte
indirecte

Efecte
induït

Escenari OPTIMISTA

L’impacte total de la Covid19 sobre
l’economia comarcal ascendiria a 18,4 M€,
el que suposa el 10,1% del PIB* del Pallars
Sobirà (181,9 M€)

Fuente: Idescat. (*) Valor per a 2017 any base 2010
14

29,5

24,1

2,8
Efecte
total

Efecte
directe

Escenari MITJÀ

Efecte
indirecte

3,0

0,2
Efecte
induït

L’impacte total de la Covid19 sobre
l’economia comarcal ascendiria a 27 M€,
el que suposa el 14,9% del PIB* del Pallars
Sobirà (181,9 M€)

Efecte
total

Efecte
directe

Efecte
indirecte

Escenari PESSIMISTA

0,2
Efecte
induït

L’impacte total de la Covid19 sobre
l’economia comarcal ascendiria a 9,9 M€,
el que suposa el 16,2% del PIB* del Pallars
Sobirà (181,9 M€)
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Pallars Sobirà: Impactes constatats en l’ocupació a causa de la Covid19
PÈRDUES D’AFILIACIÓ I ERTOS ACTIUS AL PALLARS SOBIRÀ
Persones aturades

I. Hostaleria

Febrer – Octubre 2020

G. Comerç a l’engròs i al detall

+161

384 Octubre 2020

Persones autònomes
Febrer - Octubre 2020

+19 (+2,1%)

888 Octubre 2020

Afiliacions a la S.S

Persones

treballadores
afectades
per ERTO 394
(Octubre 2020)

Febrer - Octubre 2020

-461 (-18,31%)

2.056 Octubre 2020

92,4%

Expedients d’ERTO registrats
140
Octubre 2020
96,4% Suspensió contracte
1,4% Reducció jornada
2,1% Suspensió i reducció

221

Agricultura 0,8%
Indústria 2,3%

47

P. Educació

28

R. Activitats artístiques i d’entreteniment

20

F.Construcció

18

H. Transport i emmagatzematge

10

N. Activitats administratives i auxiliars

10

S. Altres serveis

10

C. Indústries manufactureres

9

M. Activitats professionals i tècniques

8

L. Activitats immobiliàries

7

A. Agricultura, ramaderia i pesca

3

Q. Activitats sanitàries i serveis socials

2

SE. Sense especificar

1

Construcció 4,6%
Serveis 92,4%
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Pallars Sobirà: Impacte de la Covid19 sobre l’ocupació, salari i consum
Donada l’estimació d’ERTOs que s’acabaran traduint en acomiadaments en el mitjà termini, Metyis prediu que la reducció en consum de les llars
(salari net després d’estalvi) ascendirà a 4,47 M€ per al període comprès entre març de 2020 i març de 2021
Més del 72% de l’impacte del cessament de les activitats no essencials i de la desescalada gradual derivada de la Covid19 recauria sobre el sector
serveis i, dins d’aquest, més del 57% el patirien les activitats relacionades amb comerç, transport i hostaleria i serveis culturals
Pèrdua de salari net en funció del shock de l’ocupació
(€ per assalariat i mes)
569 €

Impacte en el salari net de les llars març-maig 2020
al Pallars Sobirà (€)
434.932 €

454 €

152 €

Donada l’estimació
de pèrdua d’ús del
model i els ERTOs
que es convertiran
en EREs

CONTRACCIÓ
CONSUM LLARS
EN UN ANY
=

262.27 €

169.617 €

Acomiadaments

16

ERTOs
força major

ERTOs
altres causes

Total

Acomiadaments

ERTOS
suspensió
contracte

4,47 M€

3.036 €
ERTOs
reducció
jornada
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2. Impacte, situació i anàlisi al municipi de Sort, novembre 2020
Sort: Impacte de la Covid19 sobre el PIB

Sort resistirà pitjor els efectes de la crisi que el conjunt d’Espanya que, segons dades oficials del BdE, patirà un retrocés del 9% (recuperació
primerenca) i de l’11,6% (recuperació gradual) en el PIB a causa de la Covid19.
Més del 88% de l’impacte del cessament de les activitats no essencials i de la desescalada gradual derivada de la Covid19 a Sort recauria
sobre el sector serveis i, dins d’aquest, el 78% el patirien les activitats relacionades amb comerç, transport i hostaleria i serveis culturals.

Escenaris d’impacte de la Covid19 sobre el PIB del Pallars Sobirà (M€)
+65%
+50,0%

+10%
9,0

6,0

8,9

5,4

0,6
Efecte
total

9,9

8,1

Efecte
directe

Efecte
indirecte

0,8

0,0
Efecte
induït

Escenari OPTIMISTA

L’impacte total de la Covid19 sobre
l’economia municipal ascendiria a 6 M€, el
que suposa el 10,9% del PIB* de Sort (55 M€)

Efecte
total

Efecte
directe

Escenari MITJÀ

Efecte
indirecte

0,9

0,1
Efecte
induït

L’impacte total de la Covid19 sobre
l’economia municipal ascendiria a 9 M€, el
que suposa el 16,4% del PIB* de Sort (55 M€)

Efecte
total

Efecte
directe

Efecte
indirecte

0,1
Efecte
induït

Escenari PESSIMISTA

L’impacte total de la Covid19 sobre
l’economia municipal ascendiria a 9,9 M€, el
que suposa el 18% del PIB* de Sort (55 M€)

Fuente: Idescat. (*) Valor per a 2017 any base 2010
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Sort: Impactes constatats en l’ocupació a causa de la Covid19
PÈRDUES D’AFILIACIÓ I ERTOS ACTIUS A SORT
Persones aturades

104

Febrer – Octubre 2020

+48

39

384 Octubre 2020

Persones autònomes
Febrer - Juny 2020

+8 (+2,6%)

312 Octubre 2020

Afiliacions a la S.S

17

Persones

treballadores
afectades
per ERTO 202
(Octubre 2020)

Febrer - Octubre 2020

-180 (-18,75%)
780 Octubre 2020

18

8
8
5
3
3
2
2

96,5%

2

Expedients d’ERTO registrats
70
Octubre 2020
94% Suspensió contracte
3% Reducció jornada
3% Suspensió i reducció

9

Agricultura 0,0%
Indústria 2,5%

Construcció 1,0%
Serveis 96,5%
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Sort: Impacte de la Covid19 sobre l’ocupació
Sort resistirà pitjor els efectes de la crisi que el conjunt d’Espanya que, segons dades oficials del BdE, perdrà un 10,1% (recuperació
primerenca) i un 12,6% (recuperació gradual) de les hores treballades a causa de la Covid19

Escenaris d’impacte de la Covid19 sobre l’ocupació de Sort (nombre d’afiliats)
+66%

+51,2%

+9,8%

291

192

161
29

Efecte
total

Efecte
directe

Efecte
indirecte

319
244
44

2

Efecte
induït

Efecte
total

Efecte
directe

Efecte
indirecte

268
48

3

Efecte
induït

Efecte
total

Efecte
directe

Efecte
indirecte

3

Efecte
induït

Escenari OPTIMISTA

Escenari MITJÀ

Escenari PESSIMISTA

L’impacte total de la Covid19 sobre l’ocupació
municipal ascendiria a 192 afiliats, el que
suposa el 20% del total de Sort (960 afiliats
feb-2020)

L’impacte total de la Covid19 sobre l’ocupació
municipal ascendiria a 291 afiliats, el que
suposa el 30,3% del total de Sort (960 afiliats
feb-2020)

L’impacte total de la Covid19 sobre l’ocupació
municipal ascendiria a 319 afiliats, el que
suposa el 33,3% del total de Sort (960 afiliats
feb-2020)
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Sort: Impacte de la Covid19 sobre l’ocupació, salari i consum
Donada l’estimació d’ERTOs que s’acabaran traduint en acomiadaments en el mitjà termini, Metyis prediu que la reducció en consum de les
llars (salari net després d’estalvi) ascendirà a 1,91 M € per al període comprès entre març de 2020 i març de 2021

Pèrdua de salari net en funció del shock de l’ocupació
(€ per assalariat i mes)

Impacte en el salari net de les llars març-maig 2020
al Pallars Sobirà (€)

189.494

569 €
454 €

152 €

Acomiadaments

20

ERTOs
força major

ERTOs
altres causes

CONTRACCIÓ
CONSUM
LLARS EN
UN ANY
=

102.408 €

Donada l’estimació
de pèrdua d’ús del
model i els ERTOs
que es convertiran
en EREs

1,91 M€

84.809 €

Total

Acomiadaments

ERTOS
suspensió
contracte

ERTOs
reducció
jornada
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3. Escenaris de recuperació econòmica

Impacte incremental de la Covid19 sobre el PIB de Sort i Pallars Sobirà
El retrocés en el nombre d’afiliacions causat pel cessament de les activitats no essencials per la Covid19 a la comarca de Pallars Sobirà
serà 2,5 vegades l’experimentat al municipi de Sort (Sort representa el 30% de la comarca , el 31% en termes de població i el 38% dels afiliats).

Escenaris d’impacte incremental de la Covid19 sobre el PIB de Sort i del Pallars Sobirà
(nombre d’afiliats)
+397

+270

+435
688

754

462

192

Sort

291

Pallars Sobirà

Escenari OPTIMISTA
Impacte total de la Covid19:
20% dels afiliats* de Sort (960)
18,3% dels afiliats* del Pallars Sobirà (2.517)

Sort

Escenari MITJÀ

319

Pallars Sobirà

Impacte total de la Covid19:
30,3% dels afiliats* de Sort (960)
27,3% dels afiliats* del Pallars Sobirà (2.517)

Sort

Pallars Sobirà

Escenari PESSIMISTA
Impacte total de la Covid19:
33,3% dels afiliats* de Sort (960)
30% dels afiliats* del Pallars Sobirà (2.517)

Fuente: Idescat i SEPE. (*) afiliats feb-2020
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Impacte incremental de la Covid19 sobre el PIB de Sort i Pallars Sobirà
El retrocés en el PIB causat pel cessament de les activitats no essencials per la Covid19 a la comarca Pallars Sobirà serà pràcticament el
triple que el que es produirà en el municipi de Sort (Sort representa el 30% de la comarca i el 31% en termes de població).

+18,0 M€

+12,4 M€

+19,6 M€

29,5 M€

27,0 M€
18,4 M€

6,0 M€

Sort

Pallars Sobirà

Escenari OPTIMISTA
Impacte total de la Covid19:
10,9% del PIB* de Sort (55 M€)
10,1% del PIB* de Pallars Sobirà (181,9 M€)
Fuente: Idescat. (*) Valor per a 2017 any base 2010
22

9,9 M€

9,0 M€

Sort

Escenari MITJÀ

Pallars Sobirà

Impacte total de la Covid19:
16,4% del PIB* de Sort (55 M€)
14,9% del PIB* de Pallars Sobirà (181,9 M€)

Sort

Pallars Sobirà

Escenari PESSIMISTA
Impacte total de la Covid19:
18% del PIB* de Sort (55 M€)
16,2% del PIB* de Pallars Sobirà (181,9 M€)

Pla estratègic comarcal Sobirà 20 30

© Iolanda Sebé - Arxiu Diputació de Lleida

4. Anàlisi de l’impacte de la Covid19 i radiografia socioeconòmica

23

© Iolanda Sebé - Arxiu Diputació de Lleida

24

de mercat
Bones Pràctiques:
projectes estratègics
exitosos
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5. Estudi de mercat Bones Pràctiques projectes estratègics exitosos

Regions analitzades:
1. Dolomites

Benchmarking: Estudi de
bones pràctiques
A través de les trobades amb ens socials i econòmics,
hem rebut un seguit d’inputs de les diferents
necessitats i inquietuds que tenim a la nostra comarca,
i amb aquestes dades hem cercat territoris d’àmbit
Europeu amb certes semblances i problemàtiques a les
que actualment tenim al Pallars Sobirà com són:
1. Regions poc poblades i amb risc de despoblament
2. Altament dependents del turisme
3. Manca d’una ocupació de qualitat i personal qualificat
4. Poca innovació i competitivitat empresarial,
sobretot en el sector primari
5. Dèficit d’infraestructures i equipaments bàsics
6. Falta de bones telecomunicacions
7. Alta dependència de combustibles fòssils
8. Sistema educatiu amb mancances

26

2. Highlands and Islands d’Escòcia
Les hem pres com a exemple perquè han sabut
transformar-se en regions pròsperes a través de canvis
estructurals, com són:
• Diversificació del teixit econòmic
• Inversió en sectors claus i finançament de nous
projectes
• Tracció d’empreses i emprenedors atrets per l’alta
qualitat de vida i les noves oportunitats
• Inversió en telecomunicacions i la digitalització
empresarial; efecte crida de teletreballadors i empreses
• Millora de la formació a tots els nivells i la integració
dels grups vulnerables
• Potenciació de l’ús d’energies renovables
• Inversió en infraestructures
• Internacionalització

3. Piemont

4. High Mountain Georgia

5. Estudi de mercat Bones Pràctiques projectes estratègics exitosos

Bones pràctiques identificades
Turisme
• Innovació en nous productes i digitalització dels existents.
• Desestacionalització amb la introducció de nous
productes.
Serveis
• Millora de l’atenció sanitària per evitar desplaçaments.
• Fomentar el transport públic tot i que sigui deficitari
en un primer termini
Formació
• Formació digital empresarial.
• Potenciar i millorar la formació en les escoles,
instituts i universitats.
• Creació de formacions relacionades amb les feines
existents.
• Creació d’un sistema d’ensenyament professional
transfronterer, adaptat a les transformacions
socioeconòmiques i les directrius de l’economia verda,
que pot transformar la muntanya “en un laboratori
experimental”.
• Creació d’una Universitat, que cobreix les especialitats
locals, però també posar l’accent sobre altres carreres
d’interès per a la regió.
Habitatge
• Polítiques per incentivar el lloguer i la rehabilitació.
• Contemplar les necessitats d’habitatge de
treballadors que estiguessin atrets per les oportunitats
laborals per no perdre població productiva.

Economia / Innovació
• Garantir un ajut econòmic ràpid i eficaç.
• Suplir l’escassetat de personal tècnic qualificat.
• Oferir xarxes, transferència de tecnologia i assessorament.
• Incrementar el teixit productiu de les empreses locals.
• Atracció empresarial.
• Reforma agrària que donava més poder a arrendataris i
camperols per utilitzar la terra per al seu profit.
• Desenvolupament d’energies alternatives i el
manteniment i protecció del territori per a major seguretat
d’hidrogeologia, però també per reconèixer el potencial
d‘una correcta gestió del patrimoni forestal en termes d’ús
multifuncional (turisme, educació, formació).
• Rellançament de les activitats forestals. En produir un
valor afegit real per al territori a partir de la gestió forestal, i
l’arrelament territorial.

Pla estratègic comarcal Sobirà 20 30

Medi Ambient
• Protecció del medi ambient i estalvi energètic, a la vista de
la creació d’una comunitat sense petroli.
• Millora de la infraestructura energètica i ampliació del
potencial d’energies renovables.

Cultura
• Mantenir les tradicions d’arrelament. Recolzament de
l’idioma, l’artesania i gastronomia local.
• Preservació i promoció del patrimoni cultural i natural.
Infraestructures
• Establiment de línies de comunicació en terrenys
geogràficament complicats.
Procés participatiu
• La participació i l’opinió dels ciutadans com a factor
determinant.
Connectivitat
• Donar accés a la Banda Ampla a la totalitat de la població.
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dels eixos estratègics
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6. Definició dels eixos estratègics

especejament, elaboració i comercialització es facin
majoritàriament a la comarca, generant un producte de
valor afegit.
D’altra banda, la comarca compta amb un teixit de
petits elaboradors artesans agroalimentaris que en
els darrers anys s’ha anat consolidant i que elaboren
productes de qualitat reconeguda. Es planteja
com un repte important posicionar el conjunt dels
productes del territori per augmentar-ne la venda
interna com l’exportació.

1. Pagesia i indústria
agroalimentària
La pagesia de muntanya ha estat durant generacions
el motor econòmic del Pallars Sobirà, però la
competència amb altres models ramaders intensius
en una economia de mercat ha posat el sector en una
situació en les rendibilitats i els preus cada vegada
més baixos. Tanmateix la ramaderia extensiva i
de muntanya té associats uns valors: alimentació
sostenible, conservació dels paisatges agraris,
sobirania alimentària, tradició… que cada cop són més
valorats i que cal saber transmetre al consumidor final.
Per augmentar la rendibilitat de les explotacions
ramaderes cal que les fases d’engreix, mort,
30

Objectiu: Apostar per una
pagesia i sector agroalimentari
professionals i moderns però
arrelats en la tradició i basats en la
qualitat.

6. Definició dels eixos estratègics

2. Turisme conscient i
diferencial
El turisme ha estat, les darreres dècades, el motor
econòmic del Pallars Sobirà. Alguns actius de primer
nivell, com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, el Riu Noguera Pallaresa per als Esports
d’Aventura o el Parc Natural de l’Alt Pirineu, han fet
del Pallars Sobirà una destinació de muntanya molt
concorreguda, sobretot durant la temporada d’estiu.
Tot i això, el sector presenta reptes importants, com
l’increment de la qualitat turística, la cooperació entre
agents del sector públics i privats, l’adaptació al nou
escenari post-pandèmia i els reptes de sostenibilitat
globals (canvi climàtic, transició energètica, mobilitat
sostenible) i locals (estacionalitat, massificació de
recursos concrets, conservació de l’autenticitat del
territori), sent la sostenibilitat turística un dels principals
valors del turístic en els propers anys.

Objectiu: Adaptar l’oferta
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3. Territori intel·ligent
En l’estructura econòmica del Pallars Sobirà, els sectors
intensius en coneixement tenen un pes específic petit,
històricament lligat a la gran distància a universitats,
centres de recerca o empreses innovadores. Tanmateix,
les diferents modalitats de treball a través d’internet
fan que aquesta distància pugui ser un escull fàcilment
superat amb bona connexió.
La crisi de la Covid19 ha donat l’empenta definitiva a
una idea que pot ajudar a diversificar l’economia de
territoris rurals i consolidar en aquestes zones sectors
econòmics intensius en coneixement: el teletreball.
Per tant, convertir el Pallars Sobirà en un territori
competitiu per a teletreballar o emprendre en sectors
intensius en coneixement vol dir aconseguir un desplegament d’una infraestructura de connexió d’alta
velocitat que arribi a tots els pobles de la comarca, però
també per la identificació i desplegament d’aquells sectors intensius en coneixement on el territori pot tenir
alguns avantatges competitius.

Objectiu: fer del Pallars Sobirà

turística de la comarca als reptes

un territori competitiu per a

globals de sostenibilitat i noves

teletreballar o emprendre.

demandes del mercat.
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4. Captació i fidelització de
talent i població

5. Transició ecològica i
sostenibilitat

Des del darrer terç del segle XIX, el Pallars Sobirà
ha perdut 2/3 de la seva població. Aquesta sagnia
poblacional s’ha estabilitzat relativament en els darrers
anys, especialment arran del boom turístic els anys
80 i 90 del segle XX, però són molts els nuclis que
presenten una població fortament envellida, i escàs
el jovent pallarès que retorna al territori després
d’estudiar fora.
No obstant, el Pallars Sobirà presenta uns atractius
territorials (qualitat de vida, aficions vinculades a la
muntanya, ruralitat...) que connecten amb un gruix de
potencial població neorural que es pot sentir atreta pels
nostres pobles. Tanmateix, per establir-se a la comarca
aquestes persones detecten alguns inconvenients que
dificulten l’arribada o l’establiment de projectes de
vida a llarg termini com són l’alta estacionalitat i baixa
qualitat dels llocs de treball; les dificultats en l’accés
a l’habitatge en diverses modalitats (lloguer, compra
o cessió), o les dificultats en l’accés a alguns serveis
públics (especialment transport públic i sanitat), entre
d’altres.

El Pallars Sobirà es troba immers en grans reptes
globals com el canvi climàtic i la crisi energètica que
afecten i afectaran els models de vida de la comarca.
Com a territori som corresponsables de la mitigació
del Canvi Climàtic, però també cal una estratègia
d’adaptació al mateix. Es considera que el Pallars
Sobirà és un indret privilegiat per afavorir transicions
ecològiques, i es busca posicionar la comarca com un
referent en aquest sentit.
En concret, es considera que l’elevada massa forestal
de la comarca suposa un risc important en el context
del Canvi Climàtic, però la seva gestió pot suposar un
avenç important tant en la transició energètica com en
la mitigació del canvi climàtic.

Objectiu: treballar per
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Objectiu: Contribuir a fer front

l’arribada de nous pobladors i el

als grans reptes de sostenibilitat i

retorn dels pallaresos que han

millorar l’aprofitament sostenible

marxat temporalment.

dels recursos naturals

6. Definició dels eixos estratègics

Pla estratègic comarcal Sobirà 20 30

6. Marca de Territori
El Pallars Sobirà és una comarca poc coneguda tant
a nivell de país (especialment en comparació d’altres
comarques de muntanya com Cerdanya o la Val d’Aran)
com a fora. En gran part, perquè no ha tingut una
política de marca conjunta en els darrers anys, sinó que
s’ha treballat en un conjunt de marques de subunitats
territorials que en molts casos són més conegudes
que la pròpia comarca (Valls d’Àneu, Sort, Tavascan). A
més, es compta amb un recurs d’altíssim coneixement
com és el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.
Es contempla que la Marca de Territori que es
dissenyi ha de donar resposta de manera transversal
(o en forma de diferents marques coherents entre
elles) als diferents eixos del present Sobirà 20-30.
Així, cal posicionar el territori en els camps turístic,
agroalimentari, forestal, cultural, empresarial, de
sostenibilitat i també com un bon lloc per viure i
desenvolupar projectes vitals.

Objectiu: Posicionar el Pallars
Sobirà com a referent de qualitat
(turística, agroalimentària, forestal,
cultural, empresarial, de qualitat
de vida i de sostenibilitat)
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7. Anàlisi i conclusions del procés participatiu Sobirà 20-30

1. Mostra i recollida d’opinions
L’enquesta online es va obrir el dilluns 11 de gener i
es va tancar el divendres 12 de febrer de 2021. Es va
difondre per canals informals de whatsapp, canals
institucionals dels ajuntaments i del consell comarcal
i a través de mitjans de comunicació generalistes del
territori. S’hi van recollir 416 respostes, 19 de les quals
es van eliminar per ser repetides. En total, doncs, es van
considerar vàlides 397 respostes.
L’enquesta de carrer es va realitzar aprofitant la
celebració de 3 mercats municipals, segons la següent
raó: 35 persones a Sort, el dimarts 12/01/2021; 6
persones a Ribera de Cardós, el dissabte 23/01/2021; i
31 persones a Esterri d’Àneu, el diumenge 07/02/2021.
En total, doncs, es van recollir 72 enquestes.
36

Segons dades de l’Idescat, per a l’any 2020, cal
considerar les següents dades de població: Pallars
Sobirà, 6.930 habitants; Sort, 2.154 habitants; Vall de
Cardós (municipi on s’inclou Ribera de Cardós), 350
habitants; Esterri d’Àneu, 804 habitants.

2. Presentació i lectura de
resultats
L’enfocament d’ambdues enquestes era molt diferent.
Així com el de l’enquesta online era recollir opinions
detallades i completes sobre els diferents eixos, la de
carrer no era tan concreta i buscava més generar la
inquietud i el debat entre la població. Prova d’aquesta
necessitat de fer bullir l’olla és el fet que molt poca gent
havia sentit a parlar del pla estratègic Sobirà 20-30
abans de l’enquesta: un 81,9% de qui va respondre al
carrer i un 74,8% de qui ho va fer online no n’havien
sentit a parlar.
Sigui com sigui, en ambdues enquestes partíem de la
mateixa compartimentació per eixos, de forma més o
menys explícita, per tal de poder-ne agrupar al màxim
les lectures i fer-ne una de sola i conjunta. És per això
que presentem una lectura unificada tot i respectar, on
calgui, els percentatges, per apropar-nos a la realitat de
l’opinió de la població de la comarca.
A continuació, trobareu els principals resultats
quantitatius de les dues enquestes realitzades. Les
aportacions qualitatives es troben agrupades al final
d’aquest document, per bé que s’han tingut en compte per
a la redacció dels projectes i línies estratègiques del pla.
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Eix 1 - Pagesia i indústria
agroalimentària

Eix 2 - Turisme conscient i
diferencial

La pagesia ha sigut sempre el
motor del Pallars (conjuntament
amb el turisme). El despoblament
de la comarca afecta especialment
al sector primari.

Molta gent viu del turisme. Cal
diversitat econòmica a la comarca
(no només turisme i construcció): hi
ha un enfocament massa turístic i,
al mateix temps, estancament del
model turístic actual.

© Ajuntament de Sort 2021

Malgrat tot, hi ha una coneixença de productes
pallaresos a fora (formatges, embotits...), ja que gairebé
6 de cada 10 persones (56,9%) estarien disposades a
pagar més per un producte elaborat a la comarca, tot i
que voldrien valorar-ho.
Els tres productes agrícoles o ramaders que la gent
considera que no s’estan aprofitant prou són les
plantes aromàtiques (34% de la població), la carn d’equí
(31%) i la carn de corder (27’7%).
També es consideren desaprofitades la Llana i els
Làctics (27% en ambdós casos).

Tanmateix, es considera que hi ha un coneixement
esbiaixat de la comarca: confusió sovint amb comarques
veïnes, tot i que destaca pel Parc Nacional, els esports
d’aventura i d’altres elements muntanyosos i paisatgístics.
Les respostes obertes irradien sensació general entre la
població que el turisme té més impactes negatius que
positius: dependència econòmica, mala qualitat de vida,
manca d’infraestructures, fre de sorgiment i creixement
d’altres sectors econòmics, precarietat laboral, causa de
l’emigració i del desarrelament, de la despoblació...
Les respostes quantitatives exposen que 1 de cada 2
persones (49,1%) considera que el turisme aporta molt
a la comarca però també algunes coses negatives i que
1 de cada 3 persones (33,2%) pensa que el turisme està
passant factura, cada cop més, tot i que molta gent de la
comarca en viu. Finalment, 1 de cada 2 persones (49,6%)
pensa que la possibilitat de desestacionalitzar el turisme
anirà molt bé perquè així hi haurà negocis que podran
obrir tot l’any.
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Eix 3 - Territori intel·ligent
El desplegament d’Internet a la comarca es percep com
un problema i les telecomunicacions no són gaire bones
en general. En un moment del segle XXI en què les TIC
són clau, la millora de les comunicacions i d’internet
és bàsica.
Gairebé 2/3 de la gent (62’5%) fa servir internet molt
o bastant cada dia, pràcticament el mateix volum de
persones (2 de cada 3, el 66,5%) que el fa servir tant per
temes personals com laborals.

Més de la meitat de la gent (54,4%)
fa una valoració negativa del servei
d’internet.
A 4 de cada 5 persones (78,8%) els
sembla perfecte i molt bona idea
que es tiri endavant un projecte
conjunt entre les administracions
i la població per fer arribar la xarxa
de fibra òptica de totes les cases
perquè ho consideren un servei bàsic.
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Eix 4 - Captació i fidelització
de talent i població
Es pateix una falta d’opcions laborals, especialment
estables o de bones condicions. Hi ha un monocultiu
turístic que genera dependència econòmica,
temporalitat i precarietat. En clau formativa, 2 de
cada 3 persones (66,5%) afegirien més especialització
en gestió forestal al sistema educatiu. Sis de cada
10 persones (59’7%) hi afegiria més especialització
en agricultura i ramaderia i més de la meitat (52,6%),
en noves tecnologies. Es detecta una manca
d’infraestructures i de bones tecnologies.
Hi ha una manca de serveis bàsics, tant públics
com socials, i una falta de més serveis mèdics i més
especialitats. Més de la meitat de la gent (53,4%)
reclama un hospital al Pallars Sobirà.
Hi ha altes dificultats per accedir a un habitatge digne:
hi ha més segona residència que primera. Gairebé 4 de
cada 10 persones (38,5%) pensa que costa moltíssim
trobar habitatge perquè són cars i n’hi ha pocs en
oferta. Gairebé un terç de la gent (29,7%) pensa que
costa una mica trobar-ne perquè n’hi ha pocs però que
sí que són assequibles.
A tot plegat, cal sumar-hi manca d’espais d’oci i de
socialització, d’agenda cultural, etc.
Finalment, es pateix una falta de recursos per
mantenir infraestructures (carreteres, poliesportius,
biblioteques...) així com mancances en
comunicacions i internet.

© Iolanda Sebé - Arxiu Diputació de Lleida
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Eix 5 - Transició ecològica i
sostenibilitat
Es denuncia una falta d’inversió local, especialment en
turisme sostenible i es considera que els boscos estan
mal gestionats. Els Pallars són comarques que a dia
d’avui no estan preparades per absorbir creixements no
sostenibles.

Gairebé 2 de cada 3 persones
(60,5%) estarien disposades
d’entrada a pagar més per un
producte ecològic i sostenible i
de producció local, tot i que ho
voldrien valorar.
En el dilema entre noves infraestructures i motors
econòmics o preservació del territori, 1 de cada 2
persones (52,1%) prioritzaria d’entrada el territori per
davant de l’economia.

Eix 6 - Marca de Territori
Principalment la comarca és coneguda per les
muntanyes i el paisatge, pel PNAESM i el PNAP, natura,
llacs, esquí, ràfting, loteria. És una comarca a qui se li
associen «valors paisatgístics».
Respecte això, 1 de cada 2 persones (44,3%) pensa que
el PN d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es coneix
molt i està molt bé, però no es gestiona gaire bé. Una de
cada 3 persones (35’5%) pensa que caldria potenciar-lo
més i millorar-ne infraestructures i comunicacions.
Més de la meitat de la gent (55,7%) pensa que caldria
potenciar més el Parc Natural de l’Alt Pirineu i millorar-ne
infraestructures i comunicacions.
La comarca també és coneguda per projectes culturals:
Esbaiola’t, Dansàneu, Ecomuseu, Dr. Music... En aquest
sentit, 4 de cada 10 persones (42,6%) afirma conèixer el
circuit cultural i museístic de la comarca, però no gaudir-lo.

El Pallars Sobirà té unes
característiques úniques que la
fan diferent a la resta del territori,
com un lloc tranquil, però al mateix
temps, pateix de «comarca pobra»
(comparada amb comarques
limítrofes).
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8. DAFO del territori per cada eix estratègic definit

8

PAGESIA I INDÚSTRIA
AGROALIMENTÀRIA

E
©Arxiu Turisme Pallars Sobirà

D E B I L I T A T S

• Falta tancament del cercle. La comercialització del producte es fa a fora
• Capacitats de producció limitades
• Mercat intern petit
• Falta de formació professionals sector

F O R T A L E S E S

I

A M E N A C E S

©Arxiu Turisme Pallars Sobirà

• Relleu generacional
• Excessiva dependència de finançament de política agrícola comuna (UE)
• El creixement derivat de la incorporació en cadenes de subministrament
més àmplies pot comportar una pèrdua de la imatge de marca
• Exigències de la generació millennial: nous consumidors que reclamen noves
tendències en el consum (allargar vida útil dels productes,
envasos sostenibles o “superaliments”).
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X

1

• Producte amb identitat i d’alta qualitat
• Territori té uns valors i una història (natura, sostenibilitat, muntanya, tradició)
que connecten amb el consumidor
• Reactivació del projecte de la sala de desfer
• Existència d’un teixit d’empreses en creixement
• Conscienciació pública respecte a que el sector és un puntal
• Generació de joves ramaders amb caràcter emprenedor i consciència de sector
• Primera experiència de comercialització conjunta: “Del Parc al Plat”

O P O R T U N I T A T S

• Model de distribució / exportació conjunta
• Incentivació del producte de km.0
• Augment del consum de producte local per part del sector turístic de la comarca i de
fora de la mateixa / escoles
• Pla de Desenvolupament Rural de la comarca
• Gran repte: transformació, distribució i comercialització del producte (tancar el cercle)
• Aliances amb altres productors de similar qualitat en altres zones geogràfiques
• Pla de Treball de Producte Local de l’APiA
• Potenciar l’e-commerce
• Carn de caça
• Adaptació de la pagesia a una economia baixa en carboni i resistent al clima

Pla estratègic comarcal Sobirà 20 30

8. DAFO del territori per cada eix estratègic definit

TURISME CONSCIENT
		
I DIFERENCIAL

E

D E B I L I T A T S

•●Falta de sinergies en el territori
•●Alta estacionalitat
•●Estratègia turística de volum i no de qualitat
•●Falta d’un relat comú que estructuri i incentivi la destinació
•●Baixa consciència de sector e.g. 2 Empreses esports d’aventura (EEA)
•●Predomini d’una estratègia de competència territorial enfront
d’una estratègia de cooperació de destinació
•●Manca d’estructuració de productes turístics
•●Manca d’estratègies locals ambicioses
•●Falta d’oferta complementària a la neu en la temporada d’hivern “Après-ski”
•●Dificultats en el manteniment de la Xarxa de Camins
•●Falta de normativa sobre la contaminació visual dels pobles
•●Poc vincle entre visitants i població local

I

O P O R T U N I T A T S

X

A M E N A C E S

•●No hi ha regularització de la qualitat en esports d’aventura
•●Inversions que estan fent altres comarques amb les que el Pallars competeix
directament pel turisme (Vall d’Aran o Cerdanya)
•●Adaptació del sector en context Covid19
•●El model turístic de volum pot conduir a una pèrdua de l’autenticitat
i la singularitat
•●Fragilitat de l’equilibri entre turisme i sostenibilitat: freqüentació d’espais
naturals, pressió als rius i barrancs per EEA, protecció del cel fosc...

F O R T A L E S E S

•●Patrimoni cultural i natural
•●Esports d’aventura: Posicionament internacional per les característiques
úniques del riu (únic riu d’aigües braves)
•●Icones dels Pirineus: Pica d’Estats, els Encantats
•●Únic Parc Nacional a Catalunya
•●Parc Natural de l’Alt Pirineu – Parc Pirinenc de les 3 Nacions
•●Producte Km. 0
•●El Pallars Sobirà és la comarca amb més recursos turístics de Catalunya

2

•●Creació d’un model públic-privat de promoció turística
•●Augmentar la qualitat turística (més despesa per càpita)
•●Potenciar l’ecoturisme
•●Candidatura a Reserva de la Biosfera Parc de les 3 Nacions
•●Carta Europea del Turisme Sostenible del PNAP
•●Incentivar turisme d’especialitzacions: autocaravanes, motards, oci saludable,
senderisme, etc.
•●Implicació dels restauradors: que facin de prescriptors del territori i de les
activitats a desenvolupar
•●Covid19: Reactivació del turisme Nacional, generació d’ambaixadors del territori
(persones que venen per primera vegada al Pallars) i augment del poder adquisitiu
del visitant nacional
•●Senderisme: conceptualitzar un model de negoci
•●Vincle entre estacions d’esquí i espais naturals
•●Creixement de l’interès per activitats a la natura fins fa poc minoritàries:
raquetes de neu, esquí de muntanya, BTT
•●Millorar la gestió inversora de la taxa turística
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TERRITORI INTEL·LIGENT

D E B I L I T A T S

•●Dèficit d’instal·lació tecnològica: manca de fibra
•●Mancança d’un posicionament sòlid a les xarxes socials
• Empreses poc digitalitzades: molt dependents
de portals majoristes. Cal tecnologia, però sobretot formació dels
empresaris i professionals
•●Coll d’ampolla de fibra
•●Poca valoració en el mercat local dels serveis professionals
(consultoria, assessoria empreses, disseny, disseny web etc.)

E

I

A M E N A C E S

•●Desviació de la despesa pública envers a altres finalitats
•●Desplegament de la Fibra Òptica XOC de la Generalitat té
moltes mancances de cara a portar internet als nuclis

X

3
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F O R T A L E S E S

• Qualitat de vida i natura com a factor d’atracció de professionals
(talent) i empreses smart
•●Operadores locals en el sector de les comunicacions que
presenten serveis personalitzats i de molta qualitat
•●Nou espai de coworking a Esterri d’Àneu

O P O R T U N I T A T S

•●Projectes de digitalització vinculats als fons europeus Covid19
•●Creació d’un pool de coneixement i recursos (e.g. creació d’un Lab d’startups
relacionades amb el paisatge, el turisme de muntanya o amb
l’esport d’aventura)
•●Impuls de la moda del teletreball
•●Creació d’espais de treball compartit
•●Promoció de l’economia social i cooperativa
•●Creació de xarxes entre els agents del territori
•●Campanya de màrqueting en xarxes a escala nacional
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CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE
TALENT I POBLACIÓ

E

D E B I L I T A T S

•●Fuga de talent: molta gent marxa a estudiar fora i no torna
•●Infraestructures amb deficiències
•●Dificultats molt importants en l’accés a l’habitatge: poca oferta,
propietats complexes i competència amb el lloguer de HUTs
•●S’ha construït habitatge pensat per ser segona residència, no per viure-hi
•●La distància a l’hospital més proper és un factor que fa tirar enrere
a alguna població potencial. El CAP Pallars Sobirà només presta els serveis
més bàsics, els desplaçaments a l’Hospital de Tremp molt freqüents
•●Falta de serveis públics i socials
•●Falta d’espais de socialització, d’oci i cultura, de dedicació per edats
(infantil, juvenil, 3a edat)
•●Falta d’opcions laborals, especialment estables o de bones condicions
•●Temporalitat
•●Transport públic deficient i de cost elevat
•●Baixa valoració dels serveis professionals
•●Falta de regulació dels habitatges d’ús turístic
•●Manca de recursos per fer i seguir les polítiques d’habitatge

I

X

A M E N A C E S

•●Alentiment en la posada en marxa d’infraestructures de comunicació digital
•●Poques oportunitats professionals en sectors dinàmics i de creixement
•●Alta quantitat de pisos turístics

4

F O R T A L E S E S

•●Alt atractiu per trobar un lloc fora de les grans urbs
•●Factors d’atracció de professionals (talent) i empreses smart:
- Qualitat de vida
- Vida de muntanya
- Esports de muntanya
- Singularitat/Autenticitat
•●Connexió entre els valors dels joves professionals i els objectius de futur
que té el territori (desenvolupament sostenible; productes km. 0, etc.)
•●l’INS Hug Roger III i l’Escola de Pastors un motiu d’arribada de
molta població al Pallars Sobirà. Una part important es queda a viure en el territori
•●Existència de força pisos buits que es poden mobilitzar

O P O R T U N I T A T S

•●Teletreball: aprofitar circumstàncies Covid19 per incentivar-lo
•●Millora d’infraestructures de treball compartit i impuls d’espais de co-working
•●Incrementar l’oferta i el posicionament de l’INS Hug Roger III com a centre de
Formació Professional. Possibles línies formatives noves: Gestió Forestal,
Construcció Sostenible i Disseny
•●Programa de rehabilitació d’habitatge al món rural (TES)
•●Millora dels serveis públics a través de la singularització: per exemple, a través
de projectes d’innovació educativa
•●Habitatge: Impulsar models singulars com cooperatives d’habitatge, habitatge
sostenible, construcció amb fusta…
•●Conscienciar propietaris a llogar/vendre/cedir els seus habitatges per
a la captació de població
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TRANSICIÓ ECOLÒGICA I 		
SOSTENIBILITAT

E

D E B I L I T A T S

•●Dependència de les fonts d’energia convencional
•●La normativa urbanística no afavoreix la construcció amb fusta
•●Transport i dispersió poblacional: el cotxe privat
es converteixen en una necessitat gairebé vital al Pallars Sobirà
•●Emboscament progressiu del territori. Falta de gestió forestal
•●Dificultat d’accés al bosc i d’extracció de la fusta
•●La manca de gestió forestal fa que els peus d’arbre presents
no siguin d’òptima qualitat per l’ús industrial
•●Productors locals compren fusta fora
•●Costos més alts de transport

I

•●Entorn natural clarament afavoridor de transicions sostenibles
•●Recollida Porta a Porta: comarca líder a Catalunya en recollida
de residus reciclables (85%)
•●Empreses rellevants del sector
•●Comarca amb gran superfície forestal
•●Model urbanístic relativament contingut i sostenible
•●Capacitat per tancar el cercle de la gestió forestal

O P O R T U N I T A T S

X

A M E N A C E S

•●Dependència d’Endesa
•●Necessitat d’una alta inversió per adequar l’estructura de les construccions existents
•●Fusta importada de qualitat i de cost molt competitiu

5
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F O R T A L E S E S

•●Adopció per part de les empreses d’esquemes d’economia circular
•●Promoció, impuls i incentiu de la construcció sostenible:
- Construcció sostenible com a argument turístic
- Construcció sostenible en equipaments educatius i socioeducatius
•●Gestió forestal i aprofitament de la biomassa
•●Planta de gestió forestal de qualitat
•●Partenariats públic-privats en la producció i comercialització de l’energia
•●Incentiu de l’ús d’energia fotovoltaica mitjançant l’autoconsum en llars, equipaments públics i empreses
•●Possibilitat de trencar amb el “monopoli” de l’electricitat produint-la
a partir de fusta
•● Bioenginyeria del paisatge
•●Potenciar la Bioeconomia: aconseguir substituir amb fusta usos del petroli, quan més estructurals millor perquè fixen carboni (energia,
pasta de paper, tèxtil)
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MARCA DE TERRITORI

D E B I L I T A T S

•●Poc posicionament del Pallars Sobirà a nivell comunicatiu
•●La projecció de la comarca és petita: no es pensa en gran
sinó amb conservadorisme
•●Falta de proactivitat en la gent de la comarca
•●Manca d’una marca i relat comú de territori en totes les seves vessants i sectors

E

I

A M E N A C E S

• Marques d’altres territoris molt arrelades (Val d’Aran, Andorra, la Cerdanya)
• Necessitat de forta inversió en posicionament internacional
• Elements singulars fràgils: autenticitat, singularitat, dialecte, medi natural, pagesia...

X

F O R T A L E S E S

• Parc Nacional d’Aigüestortes: únic Parc Nacional de Catalunya
•●Territori altament atractiu fàcilment identificable com a marca
•●Autenticitat del territori
•●Elements singulars: Dialecte pallarès, vida de muntanya, economia de muntanya...
• Gastronomia i productes singulars
• Patrimoni cultural material i immaterial d’alt valor
• Activitats i camins de senderisme
• Esports d’aventura: característiques úniques del riu Noguera
• Accions que fan marca:
- Cultura: Esbaiola’t, Dansàneu, Lo Llumener, MUDA, CAN Farrera, Ecomuseu,
Museu Camins, Festival Terra Roia...
- Pagesia
-Industria Alimentària: Fires de l’Ovella, Mostra Formatges, Fira Sta. Teresa...
- Esports: Mundials Kayak, Curses de muntanya (La Ribalera, Matxicots, Milla Àreu,
Carros de Foc non stop), Festivals Senderisme, Skimo (Open Certascan,
Cursa Bassiero,)...

O P O R T U N I T A T S

• Generació d’ambaixadors al territori
• Millora del relat de la comarca
• L’acció fa la marca: implica que les accions que ja es fan generen marca i cal
avaluar l’impacte de les accions en la marca del territori
• Qualitat de vida com a element de creació de marca.

6
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

9

EIX

Nom de l’eix 		
estratègic

NOU ID
MACRO-PEOJECTE 		

1

Pagesia i industria
agroalimentària

1.1

2

Turisme conscient i
diferencial

2.1

4

5
6
50

Captació i fidelització
de talent i població

Transició ecològica i
sostenibilitat

1.1.1

Sala d’Especejament

1.1.2
1.1.3

Obradors Compartits
Posicionament de productes agroalimentaris

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Centre de coneixement i recursos amb participació
d’empreses privades
Carril Via Verda La Pobla-Esterri d’Àneu
El Parc Nacional més a prop (accessos i serveis)

2.2.1

Projecte d’excel·lència en experiència esportiva

2.3.1

Posada en xarxa i en valor del patrimoni cultural del Pallars Sobirà

3.1.1

Pla de connectivitat i digitalització del pallars

3.2.1

Creació d’una agencia de desenvolupament local

4.1.1

Facilitar l’accés a l’habitatge

4.1.2

Impulsar experiències innovadores en zones rurals

4.1

CRÉIXER AL PALLARS

4.2

ENFORTIR EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA A LA COMARCA

4.2.1
4.2.2

Ampliar els serveis d’educació
Nova residència d’estudiants

PROJECTE NET ZERO
PROJECTE INNOVADOR EN MOBILITAT
SOSTENIBLE EN ZONES RURALS
CREACIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE
BIOMASSA
CREACIÓ DE MARCA DE TERRITORI

5.1.1

Residu Zero

5.2.1

Mobilitat elèctrica

5.3.1

Creació de la mancomunitat de biomassa

6.1.1

Creació de marca del territori

3.1

5.1
5.2
5.3

Marca del territori

CREACIÓ DEL CONSORCI DE
PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PALLARS
SOBIRÀ

Projectes

3.2

2.3
Territori intel·ligent

PROJECTE DE POSADA EN VALOR DE
LA PAGESIA DEL PALLARS SOBIRÀ

ID PROJECTE		

FULL DE RUTA COMARCAL PER
SER AMFITRIÓ D’ACTIVITATS
ESPORTIVES DE GRAN ABAST
SOBIRÀ ÉS PATRIMONI CULTURAL
PLA DE CONNECTIVITAT I
DIGITALITZACIÓ DEL PALLARS
CREACIÓ D’UNA AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL

2.2

3

Macro-projecte			

6.1
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PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 1. Pagesia i industria agroalimentària
Línia estratègica 1.1: Posada en valor de la pagesia del Pallars Sobirà

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Millorar, perfeccionar i estendre la pagesia del Pallars Sobirà
• Millorar el posicionament dels productes alimentaris del Pallars Sobirà
• Tancar el cicle de la producción càrnia.

• Ajuntaments i Consell Comarcal del Pallars
Sobirà (L)
• Associacions de pagesos (S)
• Associació de productors del PNAP (S)
• Escola de pastors (S)
• Empreses de la cadena de valor
agroalimentària (S)
• Experts en digitalització (C)
• Generalitat de Catalunya (C)
• Cooperativa del Pallars (L)

• Finançament públic:
- Generalitat de Catalunya
- Fons Next Generation
- Diputació de Lleida

Projectes operatius i descripció
1.1.1. Articular la cadena de valor de la sala de desfer com actiu principal:
• Desenvolupament d’un model de negoci per a la gestió de la sala de desfer de Sort i la
comercialització de la carn de la comarca
• Servei d’assessorament i suport a les empreses del Pallars Sobirà que vulguin
involucrar-se i potenciació dels pagesos emprenedors
1.1.2. Crear una xarxa d’obradors comunitaris:
• Impuls de la cooperació per a la creació d’una xarxa d’obradors comunitaris,
disminuint les despeses fixes de producció estacional
• Suport a l’Escola de la Pastors en el cens de banc terres i identificació de terres per a
la seva cessió i revitalització
1.1.3. Promoure el consum i posicionament de productes agroalimentaris:
• Cooperació interterritorial: Al teu gust i Pla de treball de l’APiA.
• Formació i capacitació digital de la pagesia i de les empreses agroalimentàries en
marketing digital i comerç electrònic
• Promoció dels productes del Pallars Sobirà: introducció dels productes a les escoles,
creació de D.O, promoció a grans ciutats...
• Suport als agricultors per a un canvi de model cap a una agricultura ecològica i un
millor posicionament d’aquesta.
• Pla de Treball de Producte Local de l’APiA
• Taula de cooperació amb l’Associació de Productors del Parc Natural per la governança
del projecte.

• Finançament privat:
- Socis potencials
- Productors

Usuaris: tota la cadena de valor del sector
agroalimentari

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Posada en marxa de la sala de desfer
• Manteniment de la pagesia
• Major exportació de productes
• Creació de marca agroalimentaria conjunta

• 1,8 M € (tres anys)

Calendari
• Data inici: T4 2021
• Data d’execució estimada: T4 2024

L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 2. Turisme conscient i diferencial
Línia estratègica 2.1: Creació del Consorci de Promoció Turística del Pallars Sobirà

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Estructurar l’oferta turística i la comercialització amb l’impuls de l’alineament entre
administracions i agents turístics del territori

• Ajuntaments i Consell Comarcal
• Associacions professionals del sector (S)
• Empreses referents en el sector de la
comarca (S)
• Establiments d’hostaleria i restauració (S)
• Ferrocarrils Generals Catalunya (S)
• Agència Catalana de turisme (S)
• Patronat Turisme Diputació Lleida (S)

• Finançament públic:
- Ferrocarrils Generalitat de Catalunya
- Generalitat de Catalunya / Agència
Catalana de Turisme
- Diputació de Lleida
- Agència Catalana de la Natura

Projectes operatius i descripció
2.1.1. Creació d’un centre de coneixements i recursos amb participació d’empreses
privades:
• Creació d’un consorci públic-privat de promoció turística
• Subscripció a la carta europea de turisme sostenible

Usuaris: empreses del sector i visitants

• Finançament privat:
- Associacions professionals del
sector

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Activació d’agències
• Carril La Pobla-Esterri d’Àneu
• Desestacionalització del turisme
• Paquets culturals
• Increment accessos al parc

• Pressupost d’arrancada: 300.000 € /
primer any
• Pressupost de consolidació: 2M € /any
operatiu i de màrqueting
• Pressupost d’inversió en funció dels
projectes

2.1.2. Construcció del carril Via Verda La Pobla-Esterri d’Àneu:
• Creació d’una ruta ciclo-turística circular
2.1.3. Realització del Projecte el Parc Nacional més a prop:
• Millora i diversificació dels accessos al Parc i dins el mateix
• Cobrar entrada per a l’accés al Parc Nacional.
• Incorporació d’un centre pels visitants

Calendari
• Data inici: T1 2022
• Data d’execució estimada: contínua
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 2. Turisme conscient i diferencial

Línia estratègica 2.2: Posicionament del Pallars Sobirà com a destinació de turisme esportiu

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Posicionar el Pallars Sobirà com a destinació d’excel·lència en turisme esportiu, tant
amateur com professional

• Consorci de turisme (L)
• Associacions d’hostalers (S)
• Establiments d’hostaleria i restauració (S)
• Entitats esportives (S)
• FGC (S)
• Endesa (C)
• Potencials sponsors (C)
• Pallars Actiu (S)

• Finançament públic:
- Agència Catalana de Turisme
- Federacions esportives
- FGC
- Consell Català de l’Esport

Projectes operatius i descripció
2.2.1. Full de ruta comarcal per ser amfitrió d’activitats esportives de gran abast:
• Identificació dels principals esports pels quals interessa apostar
• Regulació de la qualitat dels esports d’aventura i realització del Pla d’Usos Recreatius
del Noguera Pallaresa
• Creació d’un “CAR” de pre-temporada a Port Ainé.
• Creació d’un camp de regates per acollir competicions d’eslàlom de primer nivell
• Adequació dels espais per a rebre turisme d’autocaravanes de turisme esportiu
• Recerca de sponsors, ajuts i emprenedors per impulsar els projectes
• Adequació del turisme de neu als requisits dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
• Garantir un debat obert i informat sobre una proposta concreta i amb capacitat de
decisió sobre la candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern
2.2.2: Poscionament del Pallars Sobirà com a destinació de Senderisme
• Millora del model de negoci del senderisme i del manteniment dels camins
• Posicionament de les activitats de senderisme i visibilització de les activitats guiades

Usuaris: turistes esportius

• Finançament privat:
- Potencials sponsors
- Associacions d’hostaleria
- Associacions de foment del turisme
- Pistes d’esquí

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Creixement sostingut del turisme esportiu
• Establiment de nous centres esportius
• Desestacionalització

• Pressupost incorporat dins el
Consorci de Promoció Turística

Calendari
• Data inici: T1 2023
• Data d’execució estimada: continuat

L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 2. Turisme conscient i diferencial
Línia estratègica 2.3: Sobirà és Patrimoni Cultural

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Enxarxar els equipaments, els seus gestors i l’administració per l’enfortiment del
sector patrimonial
• Dotar el sector patrimonial d’un projecte i relat comú de territori
• Garantir la implicació política i financera en l’àmbit del patrimoni

• Consell Comarcal (L)
• Ecomuseu de les Valls d’Àneu - museu de
suport territorial (L)
• Gestors dels equipaments i iniciatives
patrimonials de la comarca (S)
• PNAP i PNAiESM (S)
• IDAPA – Xarxa de Museus de l’APiA(C)
• IEI (C)
• Ajuntaments (S)
• Consorci Comarcal de Turisme

• Finançament públic:
- Generalitat de Catalunya /
Departament de Cultura i SOC
- Diputació de Lleida – Institut
d’Estudis Ilerdencs i Patronat de
Turisme
- Projectes i Fons Europeus: FEDER,
FEADER, POCTEFA

Projectes operatius i descripció
2.3.1. Valoritzar i posar en xarxa del Patrimoni cultural del Pallars Sobirà
• Creació d’una taula de cooperació territorial del sector patrimonial del Pallars Sobirà
• Detecció de nous recursos patrimonials per a la seva posada en valor
• Creació d’un projecte i un relat territorial del sector patrimonial que visibilitzi i posi en
xarxa els diferents equipaments i iniciatives
• Creació de productes transversals que potenciïn els diferents equipaments i reforcin el
relat compartit
• Impulsar un projecte europeu en l’àmbit patrimonial governat des de la taula de
cooperació
• Connexió del sector patrimonial amb les diferents instàncies polítiques

Usuaris: iniciatives patrimonials de la comarca
població local i visitants

Impacte esperat
• Creació de la taula de cooperació
• Enxarxament dels equipaments
• Nous productes turístics transversals
• Augment del pressupost comarcal de
patrimoni
• Augment visibilitat del patrimoni

• Finançament privat:
- Associacions professionals del
sector

Pressupost estimat
• 36,000€/any en estructura tècnica
• 30.000 €/any per accions

Calendari
• Data inici: T1 2022
• Data d’execució estimada: contínua
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 3. Territori intel·ligent
Línia estratègica 3.1. Pla de connectivitat i digitalització del Pallars Sobirà

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Desplegar la connectivitat d’alta velocitat a tots els nuclis de població del Pallars Sobirà

• Ajuntaments i Consell Comarcal
• Empreses referents de la comarca (C)
• Experts en digitalització (C)
• Operadors d’internet

• Finançament públic:
- Diputació de Lleida
- Next Generation

Usuaris: població i empreses

• Finançament privat:
- Business Angels o Venture Capital
- Persones físiques i jurídiques a
través de donacions
- Operadors

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Connectivitat a tots els nuclis
• Major grau de digitalització de les empreses
(mesurat amb la realització d’enquestes de
seguiment)

• Cost desplegament internet alta
velocitat: 300,000€
• Pla digitalització empreses: 60.000 €

Projectes operatius i descripció
3.1.1. Desenvolupar el pla de connectivitat i digitalització del Pallars Sobirà:
• Extensió de la internet d’alta velocitat a tots els pobles de la comarca assegurant criteris
d’igualtat i no discriminació perquè qualsevol proveïdor pugui donar solucions
• Creació d’un Pla de Digitalització de les empreses al Pallars:
- Formació i capacitació especialitzada a les empreses
- Projecte d’acompanyament a les empreses en digitalització
- Subvencions / ajudes a empreses per a millores tecnològiques digitals
- Abonaments digitals per a empreses i educació en línia
- Creació d’un model de serveis digitals amb la implicació dels diferents Ajuntaments

Calendari
• Data inici: T4 2021
• Data d’execució estimada: T4 2025

L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 3. Territori intel·ligent
Línia estratègica 3.2. Crear una agència de desenvolupament local

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Creació d’una nova oficina públic-privada de desenvolupament local que afavoreixi
la diversificació, creació d’ocupació i digitalització al territori amb la dinamització de
programes enfocats a la consecució dels objectius

• Ajuntaments (L)
• Consell Comarcal (L)
• Patronat Diputació Lleida (C)
• Global Lleida (C)
• Empreses de la comarca referents (C)
• Experts en digitalització (C)
• Pallars Actiu (C)

• Finançament públic:
- Diputació de Lleida
- Departament Empresa i Treball
- SOC

Projectes operatius i descripció
3.2.1. Crear una agència de desenvolupament local:
• Valoració de la creació d’una unió empresarial públic-privada on hi formin part tots els
empresaris del Pallars per sectors i realitzin activitats com: ambaixadors del Pallars i
línia d’innovació
• Diversificació econòmica i creació de llocs de treball amb la col·laboració de les empreses
del territori
• Valorar la creació d’espais de co-working municipals
• Recerca de finançament per a les empreses locals i projectes innovadors, amb incentius
per a noves empreses que vulguin localitzar-se al territori
• Col·laboració i cooperació amb Pallars Actiu
• Transició de les empreses del Pallars a l’economia circular

• Finançament privat:
- Business Angels o Venture Capital

Usuaris: empreses i professionals

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Noves empreses instal·lades
• Diversificació de l’economia
• Augment del nivel formatiu i competències
de la població

• 300.000 €/any

Calendari
• Data inici: T2 2022
• Data d’execució estimada: continu
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 4. Captació i fidelització de talent i població
Línia estratègica 4.1: Créixer al Pallars

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Millorar i ampliar la oferta d’habitatge i altres serveis per a la captació i fidelització de la
població

• Serveis Socials del CC
• Ajuntaments (S)
• Agència Catalana d’habitatge (S)
• Oficina Comarcal d’habitatge (L)
• Pallars Actiu (C)
• Instituts del Pallars Sobirà (C)
• Organitzacions sense ànims de lucre (C)
• XESS Pirineu (C)
• Diputació de Lleida (S)
• Generalitat de Catalunya (S)
• Propietaris de pisos buits (S)

• Finançament públic:
- Generalitat de Catalunya:
- Incasol
- Agència de l’habitatge
- Departament d’ensenyament
- SOC
- Diputació de Lleida
- Next Generation

Projectes operatius i descripció
4.1.1. Facilitar l’accés a l’habitatge:
• Desenvolupar campanyes de sensibilització, augment i rehabilitació del parc de lloguers i
promoure diferents accessos a la tinença d’habitatges garantint que ningú es queda sense
sostre
• Realització d’un cens de pisos buits disponibles i d’una campanya de sensibilització als
propietaris
• Desenvolupament d’un parc públic d’habitatge social
• Impuls a la creació de Cooperatives d’habitatge
4.1.2. Impulsar experiències innovadores en zones rurals:
• Disseny d’un model de parc empresarial adaptat a la realitat territorial de les comarques
de muntanya
• Oferta per assentar la població teletreballadora
• Buscar fórmules per a què les persones puguin envellir als seus pobles.
• Impulsar experiències innovadores en zones rurals la següent acció:
Estratègies innovadores per l’ampliació de la cartera de serveis del CAP de Sort i de
l’horari d’atenció als consultoris locals

Usuaris: gent gran i estudiants i
població resident i d’acollida.

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Major parc d’habitatge de primera residència
• Augment i rejoveniment de la població

• 4M € (5 anys)

Calendari
• Data inici: T3 2022
• Data d’execució estimada: T4 2027
L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 4. Captació i fidelització de talent i població
Línia estratègica 4.2: Ampliar i singularitzar la proposta formativa de la comarca

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Millorar l’oferta escolar de la comarca, atorgant una educació de qualitat

• Departament d’Ensenyament:
• Instituts de la comarca (L)
• Universitats (C)
• Centres de Recerca (C)
• Empreses locals (S)
• Escola de Pastors (C)
Usuaris: estudiants i empreses locals

• Finançament públic:
- Generalitat de Catalunya / SOC
-Agència FP.Cat
-Diputació de Lleida
-Empreses privades
-Fundació Catalana per la Recerca i
la Innovació
-Institucions educatives franceses i
andorranes

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Diversificació de línies formatives
• Increment formació post-obligatòria
• Atracció de població
• Creació de la residència

• 100.000 € / any
• Pressupost associat a la residència

Projectes operatius i descripció
4.2.1. Enfortir l’educació post-obligatòria de la comarca
• Creació d’oferta formativa per al desenvolupament del territori, creant formacions
relacionades amb les feines existents
• Creació d’un sistema d’ensenyament professional transfronterer, adaptat a les
transformacions socioeconòmiques i les directrius de l’economia verda
• Creació de nova oferta formativa d’art i música per fomentar el talent creatiu
• Especialització en temes on la muntanya pugui ser un valor afegit
• Establiment de vincles amb universitats i centres de recerca
• Establiment de contactes i convenis amb la proposta d’indústria (doctorat industrial,
FP dual)
• Creació d’una xarxa d’agents formatius conjuntament amb la Universitat de Lleida per a
oferir cursos d’estiu o temporals al territori
4.2.2. Construir una nova residència d’estudiants:
• Creació d’un edifici perquè els estudiants de fora del territori puguin viure-hi i estudiar

Calendari
• Data inici: T4 2023
• Data d’execució estimada: continu
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 5. Transició ecològica i sostenibilitat
Línia estratègica 5.1: Pallars referent en construcció sostenible de muntanya

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Reduir la petjada de carboni en els edificis actuals i de nova construcció, utilitzant materials
sostenibles en la edificació i rehabilitació d’edificis

• Departament de Medi Ambient del CC (L)
• Ajuntaments (S)
• Direcció General d’Urbanisme (C)
• Arquitectes locals especialitzats en
construcció sostenible (S)
• Propietaris d’edificis (C)
• Universitats (C)
• Centres de recerca (C)
• Industries de la fusta (S)

• Finançament públic:
- Generalitat de Catalunya:
- Incasol
- Ministeri de Transició Ecològica
- Diputació de Lleida
- Next Generation

Projectes operatius i descripció
5.1.1. Reduir la petjada ecològica en la construcció, rehabilitació i consum energètic dels
edificis:
• Sensibilització sobre el certificat de construcció sostenible
• Adaptar la normativa urbanística perque permeti potenciar l’establiment de plaques
solars i la construcció de cases de fusta
• Creació d’un espai d’innovació per a la construcció sostenible
• Partenariats amb universitats i centres de recerca I+D

Usuaris: població

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Carboni zero per a nous edificis al 2030 i per
a la resta al 2050
• Reducció del consum energètic d’habitatges

• 150.000 €/any

Calendari
• Data inici: T4 2022
• Data d’execució estimada: T4 2025

L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 5. Transició ecològica i sostenibilitat
Línia estratègica 5.2: Innovem en transport i mobilitat sostenible

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Millorar la connectivitat mitjançant transport sostenible i impulsant polítiques de
transport innovadores

• Ajuntaments (L)
• Consell Comarcal (L)
• Diputació de Lleida (L)
• Empreses locals de transport (C)
• Correos (S)

• Finançament públic:
- Generalitat de Catalunya:
- Departament Polítiques digitals
i territori
- Unió Europea:
- Next Generation
- Diputació de Lleida

Projectes operatius i descripció
5.2.1. Impulsar la mobilitat sostenible:
• Millora de la xarxa de transport públic: millorar freqüència i comunicacions de les valls
amb els fons de les valls
• Desenvolupament del transport integrat, modern, de baixes emissions i alternatiu
• Creació d’un parc públic de vehicles elèctrics i establiment de nous punts de recàrrega.
• Millora del manteniment de la xarxa de comunicacions.
• Ús d’un aplicatiu de transport compartit
• Reconversió servei de Correus al Pallars:
- Valoració d’un possible conveni amb Correus per a facilitar el transport sostenible
- Aprofitament de la xarxa de Correus per a poder realitzar un projecte pilot al Pallars
Sobirà enfocat en la dinamització del transport logístic de mercaderies i de persones
- Utilització de vehicles sostenibles per a dur a terme el projecte
• Millora dels accessos al nuclis
• Manteniment i millora de les comunicacions al Pallars Sobirà

Usuaris: població

• Finançament privat:
- Correus

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Menor ús del vehicle privat
• Major ús del transport compartit
• Millor xarxa de transport públic i
comunicacions
• Major ús de vehicles sostenibles

• 500.000 €/any

Calendari
• Data inici: T1 2023
• Data d’execució estimada: T1 2026
L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 5. Transició ecològica i sostenibilitat
Línia estratègica 5.3: Creació de la mancomunitat de biomassa

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Millorar la gestió forestal de forma mancomunada entre Ajuntaments.
• Millorar la qualitat de la fusta dels boscos.
• Dotar als municipis d’un sistema de calor a partir de biomassa local per alimentar
equipaments públics i privats
• Generar una industria pública que augmenti la liquiditat dels Ajuntaments.
• Generar ocupació pública.

• Ajuntaments interessats (L)
• Empreses tractores del sector (indústria de
la fusta) (S)
• Departament d’Acció climática, alimentació i
agenda rural (C)
• Pau Costa Foundation-GRAF bombers (C)
• Parc Natural de l’Alt Pirineu (C)
• Parc Nacional Aigüestortes (C)
• Centre Tecnologic Forestal de Catalunya (C)
• Diputació de Lleida (C)

• Finançament públic:
- Generalitat de Catalunya
- Unió Europea:
- Next Generation
- Diputació de Lleida
- Empreses tractores del sector

Projectes operatius i descripció
5.3.1. Crear la mancomunitat de biomassa
• Generació d’una planificació forestal conjunta coordinada.
• Creació d’una “colla forestal”.
• Abastiment d’edificis públics i veïnals a través de xarxes públiques de calor (Pirineus i
biociutat)
• Creació d’un magatzem comarcal d’estella
• Convertir el residu forestal en energia elèctrica per aconseguir sostenibilitat econòmica

Usuaris: població

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Dotació d’energia a equipaments públics i
privats
• Millora de l’estat dels boscos i preu de
subasta
• Creació d’ocupació pública
• Reducció de l’ús dels combustibles fòssils

• 1,5 M € (tres anys)

Calendari
• Data inici: T1 2022
• Data d’execució estimada: T1 2025
L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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9. Propostes de desenvolupament del Pla Sobirà 20-30

PE 2020-2030 EIX ESTRATÈGIC: 6. Creació de marca del territori
Línia estratègica 6.1: Creació de marca del territori

Objectius

Agents implicats

Fonts de finançament

• Crear una marca reconeguda del territori per a generar identitat en la forma de vida
pallaresa que superi el relat purament turístic i posicioni la comarca com un lloc on
poder viure i emprendre

• Consorci de promoció turística (L)
• Agència de Desenvolupament Local (L)
• Empreses tractores del territori (C)
• Pallars Actiu (C)
• Expert en marca de territori (C)
• Agència Catalana de Turisme (C)

• Finançament públic:
- Socis consorciats
- Diputació de Lleida

Projectes operatius i descripció
6.1.1. Crear i posicionar la marca i el relat del territori:
• Creació d’un relat global del territori que sigui coherent entre els diferents valors
culturals, sectors productius i activitats estratègiques, treballant-ho de forma
participativa i compartida
• Identificació del territori del Pallars Sobirà sota el nom d’una marca o d’una forma i un
estil de viure i treballar
• Recull, manteniment i ordenació d’elements tradicionals pallaresos, tant culturals com
ambientals
• Estudi de mercat exhaustiu nacional i internacional
• Creació d’una oficina tractora / equip de treball que impulsi el projecte de marca: pla de
comunicació integral, accions per donar nom comercial a la comarca i full de ruta de
les mateixes

• Finançament privat:
- Socis consorciats

Usuaris: organismes públics, privats i
potencials visitants.

Impacte esperat

Pressupost estimat

• Major imatge de marca amb percepció de
nous valors (a avaluar amb una enquesta)
• Augment de la població arrelada
• Sorgiment de noves empreses

• Està inclòs als pressupostos del
Consorci i/o de l’Agència

Calendari
• Data inici: T3 2022
• Data d’execució estimada: T3 2024
L: Líder S: Socis C: Col·laboradors
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d’implementació de
les principals fites del Pla
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12. Cronograma d’implementació de les principals fites del Pla
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Cronograma
d’execució
del Pla

1.1. Posada en valor de la pagesia del
Pallars Sobirà
2.1 Creació del Consorci de Promoció
Turística del Pallars Sobirà
2.2. Full de ruta comarcal per ser amfitrió
d’activitats esportives de gran abast
2.3. Sobirà és patrimoni cultural
3.1. Pla de connectivitat i digitalització
del Pallars Sobirà
3.2. Creació d’una agència de
desenvolupament local
4.1. Créixer al Pallars
4.2. Enfortir l’educació Post-Obligatòria
de la comarca
5.1. Projecte Net Zero
5.2. Innovem en transport i mobilitat
sostenible
5.3. Creació de la mancomunitat de
biomassa
6.1 Creació de la marca del territori
66
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11. Resum executiu

Resum executiu

Sobirà 20-30 és tant un projecte estratègic com un
pla de reactivació socioeconòmica dins del context de
l’impacte derivat de la Covid19. I precisament per això
va més enllà i busca ser un punt d’inflexió al Pallars
Sobirà, amb l’horitzó del 2030 com a primera fita
temporal.
L’anàlisi de l’impacte de la Covid19, d’una banda, i la
radiografia de l’estat i evolució de la comarca, de l’altra,
són els marcs en els quals hem enquadrat la nostra
proposta i acció. I això, ho hem fet conjuntament amb
l’intercanvi d’impressions i el recull d’opinions tant de la
població com de destacats agents socials i econòmics
en diversos sectors a la comarca: de la cultura a la
ramaderia, del turisme a la indústria.
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Aquest conglomerat polifacètic que és el Pallars
Sobirà ens ha dut a traçar 6 eixos estratègics per a
dibuixar-lo millor. En són sis, són diversos i no són
estancs: la nostra realitat també muta i flueix com la
Noguera Pallaresa que ens vertebra i els seus afluents
que l’enriqueixen. Són els següents: eix 1, Pagesia i
indústria agroalimentària; eix 2, Turisme conscient i
diferencial; eix 3, Territori intel·ligent; eix 4, Captació i
fidelització de talent i població; eix 5, Transició ecològica
i sostenibilitat; eix 6, Marca de Territori.

Donar més i millor sortida a la
producció agrícola i ramadera.
Desestacionalitzar i diversificar
el turisme. Digitalitzar comarca i
empreses. Fixar gent al territori,
de nova i de retorn. Cuidar boscos
i extreure’n biomassa. Posicionar
el Pallars Sobirà com a marca i
com a llar, com a territori on viure.
Aquestes són només algunes
de les necessitats detectades;
aquestes són, doncs, algunes de
les principals línies que defineixen
les prioritats dels projectes
que plantegem.

20
20
En l’eix 1, apostem per un gran projecte de posada
en valor de la pagesia del Pallars Sobirà. Això ho
concretem en tres projectes: l’articulació de la cadena
de valor de la sala de desfer com actiu principal;
la creació d’una xarxa d’obradors comunitaris, i la
promoció del consum i posicionament de productes
agroalimentaris.

La creació del Consorci de Promoció Turística del
Pallars Sobirà és uns dels macro-projectes que
presentem en l’eix 2 de turisme. Apostem per la
creació d’un centre de coneixements i recursos amb
participació d’empreses privades i la realització del
projecte ‘el Parc Nacional més a prop’, a part de la
construcció del carril Via Verda La Pobla-Esterri d’Àneu.
L’altre gran projecte és el posicionament del Pallars
Sobirà com a destinació de turisme esportiu, amb
un full de ruta comarcal per ser amfitrió d’activitats
esportives de gran abast. També apostem per
posicionar el patrimoni cultural com element de qualitat
turística i de creació d’identitat.

Pel que fa a l’eix 3, apostem per un pla de connectivitat
i digitalització del Pallars Sobirà. Això inclou tant fer
arribar internet d’alta velocitat a tota la comarca com
facilitar i fomentar la formació digital per a empreses.
Així mateix, volem assentar les bases per a la creació
d’una agència de desenvolupament local, a curt-mig
termini. Aquesta ADL és qui ha d’entomar, també, el
lideratge en alguns dels projectes aquí llistats, de cara a
garantir l’execució del pla.
Amb relació a l’eix 4, de captació i fidelització de talent
i població, tracem dos macro-projectes que hem

02 0
03 0
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anomenat créixer al Pallars, l’un, i ampliar i singularitzar
la proposta formativa de la comarca, l’altre.
Pel que fa al primer, busquem millorar i ampliar la oferta
d’habitatge per a la captació i fidelització de la població,
incloent-hi facilitacions a l’accés a l’habitatge i l’impuls
d’experiències innovadores en zones rurals. De cara al
segon, apostem per l’enfortiment de l’educació postobligatòria de la comarca i la construcció d’una nova
residència d’estudiants.

per valoritzar de manera respectuosa el nostre territori.
El 2022 seguirà amb el sorgiment de l’agència de
desenvolupament local, instrument clau per a poder
desenvolupar, entre d’altres, projectes que també veuran
la llum aquell mateix any. Parlem, entre d’altres, dels
projectes créixer al Pallars o d’enfortir l’educació PostObligatòria de la comarca. Així mateix, posarem en marxa
els projectes Net Zero i el d’innovació en transport i
mobilitat sostenible.

Tenint la transició ecològica i la sostenibilitat com a
vectors ineludibles, a l’eix 5 apostem per convertir
el Pallars en un referent en construcció sostenible
de muntanya, tot reduint la petjada ecològica en la
construcció, rehabilitació i consum energètic dels
edificis. Així mateix, tracem línies per a innovar en
transport i mobilitat sostenible. Per últim, posem
damunt de la taula la creació de la mancomunitat
de biomassa.

El tombant d’any cap al 2023 serà el moment en què
veurem el sorgiment del full de ruta comarcal per ser
amfitrió d’activitats esportives de gran abast i del
projecte de creació de marca de territori. En aquest
darrer cas, tenim clar que hem de projectar la nostra
comarca com un espai on viure-hi, un espai per a habitar,
amb tota la seva singularitat i la seva riquesa
cultural i territorial.

Finalment, a l’eix 6, ens centrarem en crear i posicionar
la marca i el relat del territori. I ho farem amb una marca
reconeguda del territori per a generar identitat en la
forma de vida pallaresa que superi el relat purament
turístic i posicioni la comarca com un lloc on poder viure
i emprendre.
Hi ha projectes que ja començaran aquest mateix 2021.
Durant el darrer trimestre, veurem com engeguen
la posada en valor de la pagesia del Pallars Sobirà
o el pla de connectivitat i digitalització del Pallars
Sobirà. A principis del 2022, començarem la creació del
Consorci de Promoció Turística del Pallars Sobirà i de la
mancomunitat de biomassa, dues eines imprescindibles

De cara a materialitzar el projecte, comptem amb poder
incorporar inversió pública aprofitant la finestra dels
fons Next Generation de la Unió Europea. Dues de les
principals línies que en destacaran són les vinculades
amb la digitalització i la transició ecològica, línies
que hem volgut prioritzar i que també són presents
de manera transversal en diversos projectes. Així
mateix, esperem poder comptar amb recursos d’altres
organismes públics, com la Diputació de Lleida o
diferents departaments i conselleries de la Generalitat
de Catalunya, així com centres d’estudis i universitaris.
Finalment, el pla s’ha estructurat seguint una
aproximació públic-privada, comptant amb aportacions
d’organismes privats, sigui en la seva figura de socis
implicats o de col·laboradors, en funció dels projectes.

Pla estratègic comarcal Sobirà 20 30

Com sempre, l’objectiu final és millorar
la qualitat de vida i el benestar de la
població del Pallars Sobirà, convertint
la situació actual en un punt d’inflexió
cap a un cercle virtuós. I això passa, sens
dubte, per a diversificar l’economia,
rejovenir la població i atraure talent i
empreses que ens permetin, de retruc,
augmentar els serveis públics i convertir
la nostra comarca en un lloc idoni per
a viure-hi. És a dir, que té arrels en les
tradicions i les expressions culturals
pallareses però que s’enfila cim amunt
cap al futur del segle XXI, entre la cura
pel territori i la digitalització.
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La redacció del pla
estratègic ha estat una
feina a 8 mans: les del tècnic de

promoció econòmica de l’Ajuntament de Sort; les de
les dues persones de l’equip tècnic de reactivació
socioeconòmica Covid19 del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, i les de l’empresa consultora Metyis.
Ha estat una feinada, però això només ha estat la
concreció d’un treball molt més important: les veus,
opinions i aportacions de la comarca.
Sembla un típic tòpic, però Sobirà 20-30 no hauria estat
possible sense totes i cadascuna de les més de 50
entrevistes i reunions amb agents socials i econòmics
i alcaldies. Tampoc no hauria estat possible sense les
gairebé 500 entrevistes —mig miler!— d’enquestes
respostes per part de la població comarcal. Són totes
i cada una de les aportacions, opinions i propostes
les que han ajudat a dissenyar, configurar i omplir de
contingut un pla que, sense elles, no només no hauria
estat, sinó que no hauria tingut sentit. És per això
que, als annexes, hem volgut incloure i mantenir totes
aquestes veus: perquè totes han fet Sobirà 20-30,
perquè totes fan i faran Pallars Sobirà.

12. Agraïments
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Per tot això, volem agrair molt sincerament a tothom
qui ha participat d’una manera o altra en l’elaboració
d’aquesta pla. Ara, toca que tothom se’l (re)faci seu per a
fer-lo realitat, adaptant-lo al pas del temps i contribuint a
construir, peça a peça, el nostre Pallars Sobirà.

6.930 gràcies!
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