Pla Estratègic territorial de les Garrigues 2015 – 2025.
Foment del desenvolupament econòmic local i l’ocupació

Dimecres, 22 de gener de 2020

S’han identificat 5 Línies estratègiques i 15 projectes marc que són
els que integren les accions a desenvolupar:

Línia estratègica 1. Competitivitat empresarial
Línia estratègica 2. Serveis a les persones, talent i emprenedoria
Línia estratègica 3. Territori, cultura i patrimoni
Línia estratègica 4. Infraestructures

Línia estratègica 5. TRANSVERSAL. Model de governança del Pla

LE 1. Competitivitat empresarial
Agrari

Agroalimentari

LE 2. Serveis a les persones, talent i
emprenedoria

P.1. PROJECTE INTEGRAL
PER A LA MILLORA I
MODERNITZACIÓ DEL
SECTOR AGRARI
P.2. PROJECTE DE
MODERNITZACIÓ I
PROFESSIONALITZACIÓ DEL
SECTOR DE L'OLI

Tercera edat

P. 7. PROJECTE SERVEIS DE
PROXIMITAT PER A LA
GENT GRAN

Territori

P.12. PROJECTE
ORGULLOSOS DE LES
GARRIGUES

Joves

P. 8. PROJECTE JOVES AL
CAPDAVANT: FORMEMNOS, TREBALLEM I VIVIM A
LES GARRIGUES

Patrimoni
i cultura

P.13. PROJECTE
VALORITZACIÓ DEL
PATRIMONI I LA
CULTURA DE LES
GARRIGUES

P.9. PROJECTE PER
ENFORTIR L'ESPERIT
EMPRENEDOR A LES
GARRIGUES
P.10. PROJECTE HABITATGE
A LES GARRIGUES

P.3. PROJECTE IMPULS A
L'ACTIVITAT
AGROALIMENTÀRIA D'ALT
VALOR AFEGIT en general
Turisme

P.4. PROJECTE DESTINACIÓ
TURÍSTICA: OLEOTURISME
A LES GARRIGUES

Ocupació i
Emprenedoria

Comerç

P. 5. PROJECTE PER
REACTIVAR I DINAMITZAR
L'ACTIVITAT COMERCIAL
DE PROXIMITAT ALS
MUNICIPIS
P. 6. PROJECTE SUPORT A
L'ECONOMIA VERDA O
CIRCULAR

Habitatge

Nous perfils
empresarials

L. E. 5. Model de governança
transversal a tot el PLA

LE 3. Territori, cultura i patrimoni

Escoles

L.E. 4 Infraestructures
P.14. PROJECTE
INFRAESTRUCTURES PER
LES OPORTUNITATS

P.11. PROJECTE ESCOLES
AMB FUTUR A LES
GARRIGUES

P.15. PROJECTE DE FOMENT D'UN MODEL DE GOVERNANÇA DEL TERRITORI BASAT EN LA COOPERACIÓ I LA
COL·LABORACIÓ

LÍNIA 1 (Competitivitat empresarial)

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 1 (Competitivitat empresarial)
Presentació de la renovació de l’AODL al mes de setembre i renovació efectiva
al desembre de 2019.

Projecte suport a la Gastronomia de l’oli:

• Reunions amb els restaurants. Creació del grup de treball.
• Objectiu promocionar l’oli i el consum dels productes als nostres restaurants.
• Creació d’un logo distintiu per als restaurants que compleixin amb els
paràmetres acordats o reglament d’ús.
• Proposta d’imatge gràfica i creació d’un col·lectiu gastronòmic de la nostra
comarca. (LOGO)

Comunicació de la cadena del valor de l’oli:

• 27 de novembre, Networking amb productors de la comarca.
Resultats: Sessió formativa tema escandalls de costos.
Experiències de restaurants de ponent amb la Boscana, la Cava i Restaurant
Ferreruela.

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 1 (Competitivitat empresarial)
• Vam participar al Networking 20 productors de la comarca i 12 compradors de
la comarca i de fora de la comarca. Cloenda: Degustació productes de la terra
(Enllaç)
• Programa de sortides professionals per visitar productors a la nostra comarca
(dilluns 20 de gener visita Bee happy, tòfones de Bellaguarda, restaurant el
Racó de Sarroca) Aplaçat pel mal temps
• 24 de gener, visita al forn de pa el Xocolatí de les Borges Blanques. Març visita
empresa lo Caragol de la Serra de Juncosa.
• Al desembre rebuda del catàleg i el dia 17 es va presentar i donar com a
deferència a les empreses implicades. Pla de promoció. (Web turisme)
• 18 de desembre presentació del catàleg a la 57a Fira de les Borges (Imatges)

LÍNIA 2 (Serveis a les persones, talent i emprenedoria )

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 2 (Serveis a les persones, talent i emprenedoria )

Projecte EMPIC:
Juliol-desembre. Tenim 16 municipis de la comarca amb conveni signat. El projecte
dona servei al voltant de 400 usuaris; a 13 treballadors/es professionals/empresa.
Relació de serveis:
•Serveis individuals: Podologia i fisioteràpia
•Serveis col·lectius: Activitats físiques i tallers de memòria, noves tecnologies, ball
country, xerrada de envelliment actiu, manualitats, etc.
Setembre es sol·licita la pròrroga de l’AODL al Servei d’Ocupació de Catalunya i al
desembre aproven la proposta de treball per un any més.
S’han interessat per aquest projecte altres comarques amb les quals en hem de
reunir.
Pressupost estimatiu per al 2020 és de 182.000€

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 2 (Serveis a les persones, talent i emprenedoria )

JOVENTUT:
PROJECTE APROPA’T
• Sessions de competències laborals
REFERENT D’OCUPACIÓ DE LES GARRIGUES
• Recull d’Ofertes laborals
• Assessorament i orientació Individual (formatiu i laboral)
SUBVENCIONS PER A JOVES DE GARANTIA JUVENIL
• Contractes de pràctiques
• Subvencions d’autocupació

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 2 (Serveis a les persones, talent i emprenedoria )

FORMA’T
• Cursos formatius amb Certificats
• Premi Joves Investigadors i Premi Àngel Giné
EINA CONNECTA’T
ENXARXA’T
CONSELL DE JOVES
PLANS LOCALS AJUNTAMENTS
• Accions en ruta
• Queda’t
• Brigada Jove

LÍNIA 3 (Territori, cultura i patrimoni)

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 3 (Territori, cultura i patrimoni)
Dia 28 d’octubre, comissió de Turisme i Cultura. Ordre del dia.
• Projecte Cogul:
30 de juliol presentació a Abertis del projecte de restauració de l’entorn de les
Pintures Rupestres del Cogul.

• Projecte Garrigues en Flor:

- Edició 2019 hi participa un total de 282 veïns i veïnes de 23 pobles
(Edició 2018: 228 de 23 pobles) (Imatges)
- Exposició al pati de l’IEI durant el mes d’agost amb les 30 millors imatges
seleccionades del Concurs d’Instagram “Les Garrigues en flor” (imatges)
- 26 de setembre al Soleràs i el 2 d’octubre a l’Albagés, xerrades sobre paisatge
urbà a càrrec de Meritxell Prados

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 3 (Territori, cultura i patrimoni)

• VIIIè Guitar Festival memorial Emili Pujol (Balanç del Jordi
Pizarro)

- Va començar el 29 de juny a les Borges Blanques i va finalitzar el 24 d’agost a
Arbeca.
-Hi va haver 14 arreu de la comarca de les Garrigues.
-La novetat d’aquest 2019 va ser el Campus Emili Pujol que es va celebrar del 24
al 28 de juliol entre Granadella i Torrebesses. Les activitats que es van fer són un
Guitar Clínic (Fisioteràpia, Psicologia, concert, ruta Emili Pujol, conferència), i
també hi va haver un Certamen Internacional de Guitarra Emili Pujol (concurs de
guitarra). (Llibret)

• Projecte

Les Potencialitats
vinculats a la pedra:

dels

sectors

econòmics

- Reunió amb els Consells sobre el projecte pedra, explicar als nous presidents.
- 24 de setembre i 12 de desembre, última reunió del Comitè Tècnic Consultiu del
projecte de la pedra.

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 3 (Territori, cultura i patrimoni)
-5 i 6; 19 i 20; 26 i 27 de juliol; Seminaris d’innovació i creativitat.
-Setembre-Novembre, seguiment empresarial i tutelatge a empreses interessades en
el sector. Conclusions Jornada Vinaixa 20 de novembre (Enllaç Fent Camí)
-7 i 8 d’octubre visita al parc natural de la a França les Cevennes (Escola amb
titulació). Organitzat per Adrinoc. (Programa)
-21, 22 i 23 d’octubre visita a la Serra de Tramuntana a Mallorca. (Programa)
-14 de novembre, inauguració de l’exposició de pedra seca a Torrebesses a nivell
nacional en commemoració de la Catalogació de la Tècnica de la pedra seca com a
Patrimoni Immaterial de la Humanitat (Exposició)
-17 de desembre, jornada sobre la pedra a Castelló d’Empúries on hi es va exposar la
diagnosi feta a la nostra comarca.
- Desembre Finalització del document de bones pràctiques sobre la pedra seca.

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 3 (Territori, cultura i patrimoni)

• Reunió Juli Alegre, director del Patronat de Turisme de la Diputació de

Lleida:
Projecte ametllers Florits i formació al sector turístic. 18 de desembre reunió
Magda i Francesc Rosset Arbeca i 23 de desembre amb ajuntament de
Castelldans, Conrad i Maria Rosa. (Promo al blog)

• Projecte Orgullosos de les Garrigues:
- Elaborar quatre vídeos audiovisuals per la comarca de les Garrigues. 19 de
desembre primera reunió amb equip de treball.
Al mes d’abril ja tindrem els vídeos promocionals de la comarca de les
Garrigues.

- Elaborar cartells promocionals de les Garrigues per cada poble amb el lema
“Les Garrigues, terra verge extra” De moment, hem començat amb
Castelldans, Granyena i Bellaguarda. (Pòster)

- Projecte MED PEARLS, Presentació el dia 19 de novembre a Barcelona i el

dia 6 de març tenim la primera reunió aquí a la comarca.

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 3 (Territori, cultura i patrimoni)

Altres:

- Jornada sobre el futur del turisme (Necessitat de tenir una marca turística) a la
comarca de les Garrigues feta a Bellaguarda. (Programa)
25a Mostra Gastronòmica, 30 d’octubre presentació a BCN (Botiga Garrigues).
Participació de 7 restaurants amb un resultat de 1.800 menús servits.
(Enllaç Cloenda)
7 de novembre, presentació a la Floresta del projecte de la Fundació del Món
Rural. Eduard Trepat
Ruta 7 sentits Cervià (Marta Pruna) integrada a l’APP Natura Local. Finançat per
Ass. Leader Ponent (Enllaç)

LÍNIA 4 (Infraestructures)

Presentació de la feina duta a terme de la LÍNIA 4 (Infraestructures)

• Participació a les taules de treball sobre energia que convoca l’Associació Leader
de Ponent
• 5 de desembre. Reunió a Barcelona a la seu de Localret per parlar de la
connexió de la telefonia mòbil a la comarca. Solucionar aquest problema.
• El dia 27 de gener tenim una reunió aquí al Consell Comarcal amb el director de
Localret per parlar d’aquest tema.
• Sobre el tema de comunicació terrestre estem treballant amb els alcaldes de les
Garrigues Altes una moció sobre l’estat de les carreteres a la comarca.
Sobretot les que fan referència a aquella zona.

ALTRES

ALTRES
• Reunions mensuals a l’ajuntament de Bellaguarda per fer el seguiment del Pla
Estratègic de Bellaguarda (17 de setembre, 19 de desembre) i les Garrigues altes
(10 d’octubre i 10 de desembre).
• Reunions mensuals al Consell Comarcal del Pla d’Urgell sobre el projecte Espais
Naturals de Ponent (17 de setembre) i trimestral el projecte de la Taula
energètica.
• Reunions mensuals per determinar l’estratègia de xarxes socials i blog i pàgina
web amb la persona que gestiona les comunicacions del consell.
• Reunions mensuals amb empresa Garrigues Emprèn SL. , aquest any 2019
rècord de vendes a la botiga del mercat de la Concepció. El dia 10 d’agost les
Garrigues va ser convidada a la Fira de Sant Llorenç de Bellver de Cerdanya.

ALTRES
• Programa fires i festes tardor-hivern i ja està en marxa el de primavera-estiu
2020 (Programa)
• Som membres de la xarxa de territoris intel·ligents de la Diputació de Lleida.
• 31 d’agost. Entrega del premi Garriguenc/a de l’any.
• 7 de setembre. Presentació del projecte poètic Pas a Pas al celler Mas Blanch i
Jové
• 20a Mostra de teatre còmic amateur de les Garrigues, tardor 2019 amb 10
actuacions en pobles diferents de la comarca.
• Col·laboració amb el Centre d’Estudis de les Garrigues en l’organització de la XII
Trobada d’estudiosos celebrada el passat 26 d’octubre i entrega dels Premis Jove
Investigador/a.
•Desembre. Col·laboració amb els 50 anys de l’Orfeó Terrall disseny i maquetació
pòster i programa

ALTRES
• Som membres de la taula de treball de l’Ateneu Cooperatiu de Ponent on
participem en reunions periòdiques i en jornades.
• 10 de desembre. Jornada sobre obradors compartits a Bellaguarda.
• 10è Premi de Pintura Mas Blanch i Jové, dia 7 de desembre reunió del jurat i dia
21 entrega dels premis al mateix celler.
• Estem treballant per treure les bases del 30è Premi Literari de les Garrigues.
• FEDER I i FEDER II. El 28 de novembre ens van convocar a la Diputació de Lleida
per explicar en quin punt ens trobem amb l’execució dels dos projectes FEDER
aprovats.
• Participació en el projecte “El patrimoni eina educativa...” 4 de novembre, 21 de
febrer reunió per propostes concretes (marxa nòrdica i cultura).
• 29 d’octubre. Visita al Sobrarbe a l’Aragó per veure experiències turístiques amb
la natura i la ornitologia.

Seguim “Fent camí”

Més info:

lesgarriguesfentcamí.cat

Dimecres, 22 de gener de 2020
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