DIJOUS
PARTICIPATIUS
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Informe de resultats.
Taller 1. Sector primari i producció

agroalimentària
Dijous, 10 de març de 2016. L’Albagés. 19h.
Promou:

Coordina:

Amb el finançament de:

"Aquesta és una actuació subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al
desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu"

1. INTRODUCCIÓ
A la comarca s’està treballant en la redacció del Pla Estratègic territorial de les Garrigues 2015-2025, per definir
les estratègies i accions a fer en els propers 10 anys.
Al llarg del procés de redacció del Pla es preveuen diferents

espais de participació ciutadana per tal que

tothom qui viu i treballa a la comarca (empreses, associacions, ciutadania, ajuntaments) pugui fer les seves
propostes sobre allò que caldria fer a les Garrigues en els propers anys.
El primer d’aquests espais són els DIJOUS PARTICIPATIUS, tallers temàtics per debatre i proposar les
accions a fer en els propers anys per tal que les Garrigues siguin una comarca pròspera, viva i dinàmica. Aquests
tallers s’emmarquen en la fase 2. Escenaris de futur i de línies estratègiques del Pla estratègic de les Garrigues.

Taller 1. Sector primari i producció agroalimentària
•Dijous 10 de març. L'Albagés
Taller 2. Teixit empresarial: indústria, comerç i
turisme
•Dijous 17 de març. Arbeca
Taller 3. Salut, serveis a les persones i formació
•Dijous 31 de març. Juneda

En el present informe es recullen els resultats del taller 1. Sector primari
i producció agroalimentària, realitzat el 10 de març de 2016, a l’Albagés.

2. OBJECTIUS DEL TALLER
Els objectius del taller són:

3.



Visualitzar l’escenari NO ACTUACIÓ, és a dir, què pot arribar a passar a les Garrigues a 10 anys vista si no es
fa res, si no s’actua en aquest cas, en el sector primari i la producció agroalimentària.



Visualitzar l’escenari DESITJAT, és a dir, com ens agradaria que avancés la comarca en aquests 10 anys
propers per tal de què aquest sector sigui pròsper i dinàmic dins l’economia de la comarca.



Consensuar accions encaminades a aconseguir aquest escenari DESITJAT.

ASSISTENTS

En aquest taller hi ha participat un total de 25 persones, dels següents perfils: pagesos dels sectors agrari i ramader,
empresaris del sector agroalimentari, representants d’associacions del sector primari, tècnics i alcaldes.
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4. DINÀMICA
La dinàmica del taller ha estat la següent:
HORARI
19:00h-19:10h
19:10h-19:15h
19:15h-19:30h
19:30h-19:55h

19:55h-20:15h

20:15h-20:45h

20:45h-20:55h

20:55h-21:00h

21:00h

ACTIVITAT
Benvinguda, explicació de la dinàmica del taller i presentació dels assistents
Exposició d’una breu DAFO del sector primari i la producció agroalimentària
PRIMERA PART DEL TALLER: escenaris de futur
Treball en trios per definir l’escenari desitjat i l’escenari negatiu-de no actuació- en relació al
futur de la comarca d’aquí 10 anys. Cada trio anota 3 elements de cada escenari en un post-it.
Posada en comú per definir els dos escenaris. Cada grup tria un portaveu per exposar al
plenari. HI haurà 5 minuts per cada grup per exposar els elements de l’escenari desitjat i de
l’escenari negatiu i les dinamitzadores ho anotarem en un papel·lògraf per cada escenari i
s’endreçarà per núvols d’idees.
SEGONA PART DEL TALLER: propostes d’accions
Treball en trios per definir propostes d’accions encaminades a assolir l’escenari de futur
desitjat per a les Garrigues d’aquí a 10 anys.
Cada grup anota 5 propostes d’accions en un post-it diferent cada una.
Posada en comú de les propostes definides per cada grup, agrupació per núvols d’idees i
consens
Cada grup tria un portaveu que exposa les seves propostes i les dinamitzadores agrupen les
propostes per núvols d’idees sobre del papel·lògraf.
Una vegada exposades totes les propostes, s’agrupen per similitud i es consensua el títol de
l’acció que s’anota en un papel·lògraf net
Consens de les propostes d’acció
Un cop tots els grups han exposat les seves propostes, es reparteixen 5 gomets per persona
per tal que cadascú voti les 5 propostes que consideri prioritàries a desenvolupar en els
propers 10 anys en el marc del Pla estratègic. 1 gomet= 1 vot/per acció (es poden votar les
accions que un mateix hagi proposat, si es vol).
Balanç del resultat de la votació
Les propostes d’accions amb més consens seran les que es traslladaran al plenari del Taller de
priorització de propostes global del mes de maig.
Conclusions, agraïments i propers passos
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5. RESULTATS
A continuació es presenten els resultats del taller:

PRIMERA PART. ESCENARIS DE FUTUR

ESCENARI NO ACTUACIÓ

• Pèrdua d'oportunitats de negoci i de mercat.
• Pèrdua de competitivat en producció pròpia.
• No obtenció de valor afegit en els productes de qualitat.
• Major envelliment i falta de regeneració al camp, per no continuïtat dels joves al sector
primari.
• Abandonament de les terres per no continuïtat en el sector.
• Augment d'empreses de capital aliè --> migració de pagesos cap a grans empreses, o
despoblació en alguns casos.
• Pèrdua de població i envelliment dels pobles , en especial els més agraris, desaparició de
pobles i/o conversió en pobles de segona residència, i degradació del territori.
• Desaprofitament d'oportunitats d'infraestructures: de regadiu, de telecomunicacions, que
són necessàries per al sector i el conjunt de la comarca.
• Increment de la descomunicació entre pobles per males comunicacions per carretera.
• Fre a l'emprenedoria dels joves al sector agrari per la lentitud i retards a l'hora de cobrar
ajudes a la incorporació de joves.
• Major descoordinació entre cooperatives per la seva No col·laboració entre elles.

ESCENARI DESITJAT
• Sector professionalitzat, amb caràcter empresari.
• Saber donar valor afegit als productes del camp, productes de qualitat.
• Aprofitament de les terres de cultiu, amb cultius de qualitat i produccions rentables.
• Gent jove que es queda a la comarca i retorn dels que han marxat, treballant a i per la
comarca.
•Viure dignament de l'agricultura i la ramaderia.
• Agroturisme de prestigi, reconegut, i que esdevé un complement als ingressos agraris, alhora
que és una activitat compatible amb la resta d'activitats econòmiques (ramaderia i
agricultura, indústria, etc.)
• Protecció del paisatge agrari fent-ho compatible amb l'activitat econòmica.
• Millor entesa entre el món agrari i cooperatiu.
• Fusionar totes les cooperatives i ser capaces de produir en condicions de competitivitat.
• Generar il·lusions, perdre la por.
• Col·laboració empresarial.
• Disposar d'una marca agroalimentària de les Garrigues.
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SEGONA PART. PROPOSTES D’ACCIONS PRIORITZADES

Acció proposada
 Articulació d’un espai / grup de pressió que actuï com a lobby a la

Puntuació
25 punts

comarca, amb la missió de defensar davant l’administració i les empreses els interessos
del conjunt de la comarca (sector primari, teixit empresarial, emprenedors, ciutadania).
En especial, fer pressió en els següents àmbits: flexibilització de normatives (urbanisme,
etc.); millora de comunicacions i infraestructures bàsiques per al desenvolupament
econòmic local (en sentit ampli: carreteres, telecomunicacions: fibra òptica, necessària
per facilitar el teletreball i atraure empreses; reg Segarra-Garrigues- preu de l’aigua-),
entre d’altres.



Disseny de noves fórmules per incrementar l’entesa entre cooperatives
per tal de reduir la competència entre elles (ja siguin la fusió, la intercooperació,

13 punts

la venda conjunta, l’adopció d’una política i estratègia comercial (aprendre a vendre),
etc.).



Iniciativa per donar oportunitats als joves per facilitar la seva presència i
participació activa en tots els sectors estratègics de la comarca: en
ajuntaments, empreses, juntes de cooperatives, etc. Ser generós. Treballar-ho

12 punts

també a l’escola. Fer trobades de joves per reflexionar sobre la comarca.



Creació d’una marca única Garrigues per saber vendre la comarca

10 punts



Estratègia per invertir en líders / experts de la comarca i atraure talent
per encapçalar els canvis

10 punts



Programa de formació escolar per estimar la comarca: sortides per la

7 punts

comarca, tastos d’oli, ensenyar-los com vendre l’oli



Iniciativa per aprofitar el coneixement i l’experiència dels empresaris,

6 punts

tipus Consells Solidaris, que puguin transmetre la seva experiència als joves, als
emprenedors i a les empreses del territori.



Programa per fomentar la cultura ecològica i la seva producció: formació i

6 punts

vendre com a ecològic



Disseny de la Carta del Paisatge de les Garrigues

4 punts



Impuls d’una estratègia per promoure nous mercats

3 punts



Iniciativa per millorar i canviar el funcionament de la DOP les Garrigues

2 punts



Estratègia per obrir espais per desenvolupar l’agroindústria

1 punt



Programa per promoure cultius alternatius que diversifiquen la
producció: safrà, etc.

1 punt



Iniciativa per fomentar l’agricultura de precisió

1 punt
5

6. PROPERS PASSOS
Les propostes que han estat millor valorades en aquest taller, conjuntament amb les propostes també
millor puntuades que sorgeixin dels altres dos Dijous Participatius, s’analitzaran per ser treballades,
avaluades i valorades al Taller

de priorització d’accions i passos a seguir que es durà a terme

al mes de maig.
El taller del mes de maig, per tant, serà conjunt de tots els àmbits temàtics, amb l’assistència de tots els
perfils de participants i es prioritzaran les accions finals sorgides del procés participatiu per incloure al Pla
d’Acció del Pla estratègic territorial de la comarca de les Garrigues.
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