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1- INTRODUCCIÓ 
De nou, la natura, ens ha mostrat el seu poder imparable: un organisme de mida imperceptible a ulls humans 

ha causat una crisi social, sanitària i econòmica amb afectació global sense precedents. La pandèmia 

provocada per la Covid19 ha causat estralls arreu i ha sacsejat el món tal com el coneixíem fins ara. De nou, 

també, l’ésser humà ha mostrat la seva alta capacitat de resiliència, aconseguint adaptar-se a la nova situació, 

tot buscant i creant noves maneres, per no només sobreviure’n, sinó sortir-ne més fort i amb major 

experiència. Les lliçons i aprenentatges no han estat exemptes d'errors, però són també el punt de partida 

que tenim. 

La comarca del Pallars Sobirà no ha quedat exclosa d’aquest impacte, veient-se afectada la major part 

d’àmbits que la caracteritzen. En aquest context és on neix el Pla de Reactivació Socioeconòmica del Pallars 

Sobirà 2021, amb l’objectiu de cercar i executar mesures de caràcter urgent per a potenciar la creació, 

reactivació i dinamització de l’activitat socioeconòmica de la comarca. 

Per a poder-ho fer, els objectius que ens marquem són: 

 Analitzar i descriure el context socioeconòmic actual. 

 Identificar potencialitats i debilitats del territori. 

 Facilitar la participació ciutadana en la presa de decisions dins la comarca. 

 Dissenyar i implementar mesures a curt termini que ajudin a la recuperació socioeconòmica.  

 Fomentar la col·laboració amb territoris circumdants d’idiosincràsia similar. 

Aquest pla de reactivació socioeconòmica i les mesures d'aplicació immediata no acaben aquí, sinó que 

s'enfoquen a un recorregut més llarg. En aquest sentit, allò desenvolupat i executat durant aquest període 

s'insereix, al mateix temps, a dins del pla Estratègic Sobirà 20-30. Aquesta és una aposta política conjunta 

entre el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l'Ajuntament de Sort que, al mateix temps, implica la resta 

d'ajuntaments de la comarca. El projecte conjunt vol aprofitar el punt d'inflexió de la Covid19 per a 

reimpulsar socioeconòmicament la comarca amb la mirada fixada a curt i també a mig termini. És per això, 

també, que ambdós plans estan, a la vegada, alineats amb les directrius europees que marcaran el proper 

període 2021-2027 promovent els valors d’ecologia, digitalització i resiliència, entre d’altres. 

Finalment, subratllem que aquest projecte s'ha pogut fer gràcies al Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de 

mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i 

mobilitat per fer front a la Covid19. Amb aquesta mesura, el SOC ha subvencionat econòmicament la 

contractació de l'equip tècnic de reactivació socioeconòmica Covid19 a les comarques catalanes. En el cas 

del Pallars Sobirà, a més, hem fet tàndem amb el tècnic de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sort i 

l'empresa consultora contractada pel mateix ajuntament. 
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2- SALUTACIÓ INSTITUCIONAL 
 

 

Benvolgudes, 

Benvolguts, 

 

El Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid19 (PRS) del Pallars Sobirà és un document polièdric 

i  nascut del consens. I ho és perquè és fruit i recull de moltes veus de la comarca, un document 

elaborat entre tècnics comarcals, polítics, agents socioeconòmics i la població. 

 

La pandèmia de la Covid19 ha deixat una greu crisi sanitària, econòmica i social, que ens ha obligat a 

reaccionar de manera immediata i urgent. Al Pallars Sobirà, a més, hem volgut combinar aquestes 

mesures concretes i de reacció amb d'altres de més propositives i de construcció de futur. És per això 

que aquest pla engloba mesures enfocades a les ajudes econòmiques directes al teixit empresarial 

però també a les persones, a la digitalització empresarial o a la millora de la qualitat de vida de la 

població, entre d'altres. Reaccionem avui per a encarrilar-nos cap al demà. 

 

Els diferents sectors econòmics hauran de recuperar-se, igual que la vida de la població de la 

comarca. El nostre objectiu però, és poder anar més enllà de la recuperació: volem donar-li la volta 

a la crisi, revertir-la per a extreure'n l'impuls positiu i necessari per a crear progrés, noves estratègies 

i desenvolupament, on tothom pugui trobar el seu lloc. Volem construir un Pallars Sobirà per a 

tothom, un entorn de qualitat on poder venir a gaudir i, sobretot, a viure.  

Carlos L. Isus Castellarnau, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
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3- METODOLOGIA 
El procés d’elaboració del Pla de Reactivació Socioeconòmica del Pallars Sobirà s’ha dividit en sis fases. Les 

quatre primeres s’han compartit amb el Pla Estratègic 20-30, mentre que les dues últimes s’han basat en les 

accions a curt termini.  

 

Figura 1- Esquema metodològic del pla de reactivació 

 
   Elaboració pròpia. 

1.  Diagnosi externa: s’ha portat a terme a partir de dades extretes de tres fonts diferents. 

 Anàlisi socioeconòmica: recol·lecta de dades de diferents fonts oficials. 

 Anàlisi d’impacte Input-Output: quantificació de l’impacte de la pandèmia sobre l’economia del 

Pallars Sobirà a través de l’eina Input-Output, la qual permet analitzar l’estructura econòmica 

d’una regió mitjançant la modelització de les seves relacions productives i distributives a través 

de les principals branques d’activitat del territori on pertany.  

 Estudi de bones pràctiques: s’han identificat quatre territoris amb característiques similars al 

Pallars Sobirà per a identificar-ne accions que els han permès emprendre, i així adaptar-les a la 

realitat del nostre territori.    

1.Diagnosi 
externa

• Anàlisi socioeconòmic

• Anàlisi input-output

• Estudi de bones pràctiques

2.Diagnosi 
interna

•Entrevistes amb agents clau

•Definició dels eixos estratègics

•Procés de participació ciutadana

•Disseny del Pla de Comunicació

3.Procés de 
reflexió 

estratègica

•Definició de les línies estratègiques

•Anàlisi DAFO

4.Elaboració 
de 

l'estratègia 
futur

•Definició dels projectes

•Concreció de les fitxes de projecte

5.Elaboració 
d'accions a 
curt termini 

•Definició de les accions a curt termini

•Concreció de les fitxes de les accions a curt termini

6.Implantació, 
seguiment i 

control 

•Dinàmica d'implantació

•Creació d'eines de governança

•Selecció d'indicadors i sistema de control periòdic
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2. Diagnosi interna: s’ha portat a terme a partir de quatre accions.  

 Entrevistes amb agents clau: s’han realitzat entrevistes obertes1  a 35 agents de diferents sectors 

econòmics i professionals de la comarca, tant de l’àmbit públic com privat, per a identificar els 

principals reptes i necessitats del territori.  

 Definició dels eixos estratègics: a partir de l’anàlisi de les entrevistes amb agents clau, es van 

definir sis grans reptes de futur del territori, els anomenats eixos estratègics. 

 Disseny del Pla de comunicació: Per a donar a conèixer i involucrar a la població amb el Pla es 

van emetre notes de premsa i es va crear una pàgina web2, amb la finalitat de gestionar el procés 

de participació de la població.   

 Procés de participació de la població: amb l’objectiu de conèixer l’opinió de la població de la 

comarca es van realitzar dos models d’enquesta, una de presencial3 realitzada en tres municipis 

de la comarca el dia de mercat setmanal, i una d’online4 difosa a través de mitjans digitals.  

 

3. Procés de reflexió estratègica: amb l’objectiu de copsar tota la informació generada en les fases de 

 diagnosi, s’han realitzat dues accions: 

 Anàlisi DAFO: de cada un dels sis eixos estratègics definits, se n’ha realitzat un anàlisi de 

debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, a través de la informació recollida en ambdues 

fases de diagnosi.  

 Definició de les línies estratègiques: cada eix estratègic s’ha subdividit en unes línies 

estratègiques, les quals determinen els reptes de la comarca. Aquestes línies estratègiques 

marquen el cronograma d’execució del Pla, havent-n’hi quatre de bàsiques i prioritàries, les quals 

permetrien engegar posteriorment la resta de línies. 

4. Elaboració de l’estratègia de futur: s’han definit entre un i quatre projectes per a concretar i 

delimitar cada línia estratègica, amb l’objectiu que aquests projectes permetran assolir els reptes identificats 

en el territori. Cadascun d’ells ha estat validat amb les alcaldies de la comarca i posteriorment a través de 

cada fitxa, se n’han definit els objectius, accions, pressupostos, calendari, lideratges i agents implicats.  

5. Elaboració d’accions a curt termini: en línia amb els projectes estratègics pel futur, s’han definit 11 

accions de caràcter immediat. Aquestes accions tenen com a finalitat facilitar la creació i reactivació de 

l’economia de la comarca.  

6. Implantació, seguiment i control de les accions a curt termini: més enllà de l’execució de les accions, 

s’han deixat un seguit d’eines per a no només poder fer un seguiment d’aquestes accions, sinó també 

perquè aquestes puguin seguir funcionant al llarg del temps a través d’una governança definida.  

 

 

 

                                                             
1 Annex 1: model entrevista a stakeholders. Pla Estratègic del Pallars Sobirà  
2 https://www.pallarssobira.cat/arees/reactivacio_socioeconomica/informacio-general  
3 Annex 3- Preguntes de l’enquesta feta al carrer 
4 Annex 2- Preguntes de l’enquesta online 

https://www.pallarssobira.cat/arees/reactivacio_socioeconomica/informacio-general
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4. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA  

4.1 Dades de context i situació del Pallars 
Situat al Pirineu Occidental, el Pallars Sobirà és la comarca amb menys densitat de població de Catalunya. 

Amb una extensió 1.377,9 km² i una població de 6.930 habitants, l'any 20215, la seva densitat equival a 5,03 

hab/km². La seva capital, Sort, es troba a 692 msnm. El municipi més baix és el de Baix Pallars, a 591 msnm, 

mentre que el punt més alt de la comarca és la Pica d'Estats, que amb 3.143 msnm és el cim més elevat de 

Catalunya. La seva condició geogràfica —alta muntanya amb forts desnivells, la vertebració al voltant de la 

conca de la Noguera Pallaresa, una comarca que és un conglomerat de valls— ha condicionat força la seva 

construcció social i econòmica. 
 

A més, la major part del seu territori està protegit, especialment sota la tutela del Parc Nacional d'Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici, d'una banda, i del Parc Natural de l'Alt Pirineu, de l'altra. El Pallars Sobirà limita 

geogràficament al nord amb Occitània (estat francès), al nord-est amb Andorra, al sud-est amb l'Alt Urgell, al 

sud i sud-oest amb el Pallars Jussà, a l'oest amb l'Alta Ribagorça i al nord-oest amb la Vall d'Aran. 

 

Cal tenir en compte que el Pallars Sobirà és una comarca que perd població i s'envelleix, al mateix temps. És 

a dir, la gent jove en marxa i no torna. El relleu generacional costa i esdevé un dels principals obstacles a l'hora 

de crear motors econòmics i produir valor afegit. Des de fa 160 anys, la comarca perd població6: el cens del 

1860 registra el màxim demogràfic conegut a la comarca, amb 20.112 habitants; Sort, la capital, censava una 

població de 3.045 habitants. Això és el triple del que hi ha actualment: 6.930 habitants en tota la comarca, i 

2.154 a Sort. 
 

Com es pot observar a la Figura 2, fins l’any 2017 hi va haver una gradual pèrdua de població, d’ençà aquesta 

pèrdua ha deixat de ser tan abrupte, tot i que segueix en declivi. 

Figura 2- Evolució de la població al Pallars Sobirà 2010-2020 

 

   Font: Idescat- Elaboració pròpia. 

                                                             
5 Font: Idescat. Darrera consulta feta el 21/07/2021 https://www.idescat.cat/emex/?id=250175 
6 Font: Viquipèdia. Darrera consulta feta el 21/07/2021. https://ca.wikipedia.org/wiki/Pallars_Sobir%C3%A0#Agricultura_i_ramaderia  
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Pel que fa a l’índex d’envelliment, aquest ha anat en augment en els últims 10 anys, concretament un 2’7% 

l’any 2021. Pel que fa a l’índex de sobre-envelliment, l’augment ha estat lleugerament inferior, d’un 2’5% 

respecte el 20207. 

 

Deixant de banda la capital, Sort, així com Esterri d’Àneu i Rialp, la resta de municipis tenen menys de 500 

habitants, amb trets clarament rurals. És la quarta comarca més gran de Catalunya i la que té menys densitat 

de població: això es tradueix en una comarca amb nuclis poblacionals molt petits i dispersos.  

 

Actualment, pagesia —agricultura i ramaderia— i turisme són els puntals econòmics de la comarca. La 

superfície agrícola utilitzada l'any 20098 era de 58.965 hectàrees, de les quals, la immensa majoria, 54.540 es 

destinaven per a pastures permanents mentre que només 4.425 corresponien a terres llaurades. Tanmateix, 

d'aquestes terres llaurades 4.362 hectàrees eren per a conreus herbacis, mentre que els altres cultius eren 

força residuals —26 hectàrees per a fruiters, 24 per a oliveres, i 13 per a d'altres. Tot plegat, configura un 

escenari on, en resum, hi ha molt poca explotació de les terres, pel que podrien ser. De les 368 explotacions 

existents, 362 eren amb terres i 6, sense. 

 

Pel que fa a la ramaderia, els caps de bestiar de què disposava la comarca eren els següents: 16.231 de bovins; 

25.142 d'ovins; 1.246 de cabrum; 12.772 de porcins; 131.426 d'aviram; 470 de conilles mares, i 2.118 d'equins. 

De les 368 explotacions abans citades, 288 tenien ramaderia i 80, sense. 

 

En canvi, el múscul turístic que té la comarca és molt important, sobretot si el comparem amb el global català. 

El Pallars Sobirà disposa, l'any 2020, de 59 hotels, amb 2.834 places d'hotels; 22 càmpings, amb 7.842 places 

de càmping, i 100 allotjaments de turisme rural, que inclouen 687 places de turisme rural (veure Figura 3). Si 

comparem les dades amb les del conjunt de Catalunya, ens trobem que aquesta comarca té l'1,91% d'hotels 

i el 0,89% de places d'hotels; el 6,27% de càmpings i el 2,99% de places de càmpings, i el 3,98% d'allotjaments 

de turisme rural i el 3,40% del total de places de turisme rural. I tot això, amb només el 0,10% del total de la 

població catalana.  

 

                                                             
7 Font Idescat. Darrera consulta feta 21/7/2021 
8 Font: Idescat. Darrera consulta feta el 21/07/2021 https://www.idescat.cat/emex/?id=250175 
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Figura 3- Allotjaments turístics al Pallars Sobirà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

   Font: Idescat- Elaboració pròpia. 

 

A l’any 2011, el darrer del qual se’n tenen dades a l’Idescat, la comarca disposava d’un total de 7.503 

habitatges. D’aquests, 3.183 constaven com a principals (42,42%), 3.397 ho feien com a secundaris (45,28%) 

i 923 estaven buits, el 12,30% del total. 

 

El PIB per capità a la comarca, l’any 2019, el darrer del qual en consten dades a l’Idescat , corresponia al 87’7% 

de la mitjana catalana. Això vol dir un PIB comarcal d’un total de 192,7 milions d’euros i una mitjana de 27,9 

milers d’euros per habitant . 

 

4.2  Dades de l’impacte de la Covid19 
La crisi sociosanitària iniciada el març del 2019 va trencar amb la tendència de declivi del nombre d’aturats 

registrada a la comarca des de 2013. Això va causar, de forma sobtada, un augment de la població activa 

sense treball, veient-se afectats per igual dones i homes, tal i com es pot observar a la Figura 4. 

 

 

Hotels: 59
places: 2834

Campings: 22 
places: 7842

Turisme rural: 100
places: 687
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Figura 4- Atur anual registrat al Pallars Sobirà (2010-2020) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Font: Idescat- Elaboració pròpia. 
 

L’impacte de la crisi pel que fa a l’atur va ser immediat en la comarca (veure  2019, en situació pre-Covid.   

 

       Figura 5), ja que el març del 2020 la taxa ja estava sobre el 9,25%, és a dir, un 2,66% superior al mateix 

mes de l’any 2019. Un dels mesos més complicats va ser el juny 2020, amb una taxa d’atur del 12,47% (363 

aturats/es), situació que va millorar durant la temporada d’estiu, la qual es va veure afavorida pel tancament 

de fronteres amb la resta de països.  Tot i així, el major pic d’atur es va registrar el mes d’octubre del 2020 

amb 384 aturats. Això suposa que durant el període febrer-octubre del 2020, hi va haver un augment de 161 

aturats respecte el mateix període de l’any anterior. A partir d’aquí, la situació s’ha anat recuperant 

gradualment, arribant al mes de juliol del 2021 amb 207 aturats, fet que suposa una gran disminució, tot i 

ser encara un 36% superior a l’atur registrat el mateix mes de l’any 2019, en situació pre-Covid.   

 

       Figura 5- Atur registrat al Pallars Sobirà (2019-2021) 

   Font: Observatori del treball- Elaboració pròpia. 
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Si s’analitza el nombre d’aturats per municipi, com s’observa a la figura 6, exceptuant la Vall de Cardós, tota 
la resta de municipis segueixen un patró similar d’augment progressiu d’aturats al llarg d’aquests tres anys.  

Figura 6 - Atur registrat per municipis (2019-2021) 

 

   Font: Idescat- Elaboració pròpia. 

Les dues figures següents (Figura 7 i Figura 8) mostren la variació interanual d’aturats registrats al Pallars 

Sobirà entre l’abril 2019-2020 i l’abril 2020-2021. Així, mentre el primer any tots els municipis van mostrar 

un augment, en el segon any analitzat, hi ha 4 municipis (Vall de Cardós, la Guingueta d’Àneu, Espot i Alt 

Àneu) que pateixen una reducció del nombre d’aturats, 3 municipis (Tírvia, Soriguera i Lladorre) que es 

mantenen igual, mentre que la resta dels 8 municipis mostren un nou increment.  

Figura 7- Variació interanual d'aturats registrats al Pallars Sobirà (Abr 2019 vs Abr 2020) 

 

 

 

  

 

 

Extret de: Memòria explicativa per a la sol·licitud de l’ajut de PR Socioeconòmica del Pallars Sobirà 
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   Font: Observatori del treball- Elaboració pròpia. 

Lligat amb l’augment d’atur, trobem una disminució del nombre d’afiliacions d’assalariats al règim general 

de la seguretat social (RGSS). En el període 2019-2020, el Pallars Sobirà ocupava, dins el rànquing comarcal, 

la segona posició en percentatge de pèrdues d’assalariats (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Variació interanual d'aturats registrats al Pallars Sobirà (Abr 2020 vs Abr 2021) 
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Extret de: Memòria explicativa per a la sol·licitud de l’ajut de PR Socioeconòmica del Pallars Sobirà 

Seguint la mateixa tendència, el nombre de noves afiliacions a la Seguretat Social, en el període febrer-

octubre 2020, va disminuir un 18,3% a la comarca respecte l’any anterior, segons l’estudi realitzat per 

Metyis9. 

 

En la Figura 10 també s’observa la disminució del nombre d’Afiliats a la SS durant el període 2019-2020, sent 

el març del 2020 el mes més crític de tota la pandèmia, resultant amb una pèrdua d’assegurats del 6,2% 

respecte el mateix mes de l’any anterior. De nou, es mostra la remuntada que hi va haver en la temporada 

d’estiu 2020. Durant la temporada d’hivern, la situació va anar millorant lleugerament, arribant a una nova 

temporada d’estiu del 2021 marcada per un pic d’afiliacions; concretament, d’un 9,4% més respecte el juliol 

del 2020. No disposem de dades del juliol 2019. 

                                                             
9 Font: Anàlisi Input Output Sort i Pallars Sobirà. Grup Metyis.  

Figura 9- Variació interanual d'afiliació d'assalariats (RGSS)  (Març 2019 vs març 2020) 
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Figura 10- afiliats a la seguretat social (2019-2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Font: Observatori del treball- Elaboració pròpia.  

En la    Figura 11 s’analitzen les afiliacions segons règim d’activitat en el període 2019-2020, ja que 

encara no hi ha dades del 2021. El primer que destaca és el gran pes dels serveis i l’hostaleria dins el teixit 

econòmic del Pallars Sobirà. A l’inici de la pandèmia, entre desembre 2019 i març 2020, hi va haver una 

important reducció del nombre d’afiliats en tots els sectors: en el cas de l’hostaleria va ser del 46% i en els 

serveis, del 36%. Altre cop, s’observa l’augment d’afiliats en la temporada d’estiu 2020, especialment en 

l’hostaleria, la construcció i les activitats tècniques. Per contra, en el sector dels serveis continua la tendència 

de decreixement fins a setembre del 2020. El sector de la construcció, en canvi, sembla que comença a 

remuntar. 

   Figura 11- Afiliacions per règim d'activitat al Pallars Sobirà (2019-2020)  

   Font: Observatori del treball- Elaboració pròpia. 
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Pel que respecta al nombre d’afiliacions d’autònoms, és l’únic índex que ha augmentat en el període més 

important de la crisi, registrant-se 19 nous afiliats10.  

En consonància, la variació interanual d’afiliació d’autònoms (RETA) entre 2019 i 2020, posiciona el Pallars 

Sobirà en primera posició en el rànquing comarcal (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extret de: Memòria explicativa per a la sol·licitud de l’ajut de PR Socioeconòmica del Pallars Sobirà 

 

Pel que fa a les afiliacions d’autònoms dels principals sectors d’activitat de la comarca, tot i que entre el 

període 2019-2020, com s’ha comentat anteriorment, hi ha un augment de tots els sectors exceptuant la 

construcció, que es manté, al llarg del 2020, el nombre d’autònoms afiliats pateix una declivi en tots els 

sectors (Figura 13). 

                                                             
10 Font: Anàlisi Input Output Sort i Pallars Sobirà. Grup Metyis. 

Figura 12- Variació interanual d'afiliació d'autònoms (RETA) (Març 2019 vs Març 2020) 



 

16 
 

96,4

1,4 2,1

Suspensió contracte

Reducció jornada

Suspensió i reducció

Figura 13- Afiliacions règim d'autònoms per sector d'activitat al Pallars Sobirà (2010-2020) 

   Font: Observatori del treball- Elaboració pròpia. 

El nombre d’empreses amb expedients ERTO registrats fins a octubre 2020 ascendia a 140; d’aquests, el 

96,4% va aplicar una suspensió del contracte; el 2,1%, suspensió i reducció de la jornada, mentre que l’1,4% 

va aplicar reducció de la jornada11. Són dades que es poden veure a la Figura 14. Això suposa un total de 394 

persones afectades per ERTO fins a l’octubre de 2020, sent el sector més afectat el dels serveis, el qual va 

representar el 92,4% d’ERTO (364 persones) i el menys afectat, el de l’agricultura (3 persones). Entremig, 

trobem la indústria, representant el 2,3% d’afectació (9 persones) i la construcció, amb un 4,6%, tal i com 

mostra la Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Font: Metyis- Elaboració pròpia.  

                                                             
11 Font: Anàlisi Input Output Sort i Pallars Sobirà. Grup Metyis. 

 

Figura 14- Principals causes dels expedients ERTO 
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    Font: Metyis- Elaboració pròpia.  

 

Pel que fa a les principals activitats econòmiques afectades, tal i com es pot observar a la Figura 16 , van ser 

l’hostaleria (221 treballadors), seguida pel comerç a l’engròs i al detall (47), a continuació l’educació (28) i les 

activitats artístiques i d’entreteniment (20). En una comarca on el turisme representa el 33,2% del seu PIB, 

les limitacions en mobilitat han afectat significativament al turisme, el principal motor econòmic. 

Figura 16- Activitats econòmiques afectades per ERTO 

 

   Font: Metyis- Elaboració pròpia. 
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Figura 15- Percentatge de persones afectades per ERTO segons sector econòmic 
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4.3 Escenaris de recuperació econòmica 
Els possibles escenaris de recuperació socioeconòmica Covid19 s’han identificat en base un estudi portat a 

terme per Metyis, a través de la metodologia Input-Output. Aquesta eina permet analitzar l’estructura 

econòmica d’una regió a través de la modelització de les relacions productives i distributives de les principals 

branques d’activitat de la nació. 

En el cas del Pallars Sobirà, a través de la modelització de dades com el PIB, el VAB, les afiliacions a la seguretat 

social i els ERTO, es van contemplar 3 possibles escenaris de recuperació econòmica: optimista, mitjà i 

pessimista (vegeu Figura 17). 

 Figura 17- Possibles escenaris de recuperació econòmica del Pallars Sobirà 

 
Font: Sort-Pallars Sobirà Model Input-Ouput. Metyis. 

 

Cada escenari contempla tres tipus d’efectes: els efectes directes, com són el PIB i l’ocupació perduda en 

sectors afectats pel cessament d’activitats. Els efectes indirectes, com són el PIB i l’ocupació perduda en els 

sectors que subministren als sectors afectats pel cessament. I finalment, els efectes induïts, és a dir, el PIB i 

l’ocupació que es deixa de generar a causa de la disminució del consum de béns i serveis dels sectors 

directament afectats. 

 

Segons l’estudi, l’escenari més realista és el pessimista, el qual preveia un increment gradual de l’activitat 

econòmica de la comarca, arribant al 100% a finals del 2020, exceptuant el sector de l’hostaleria i l’oci, que 

en la mateixa data aconseguirien el 60% de recuperació. 

 

A la Figura 18, s’observa l’impacte esperat en cada escenari. En el cas de l’escenari pessimista, s’espera un 

impacte de 9,9M€, és a dir, del 16,2% del PIB del Pallars Sobirà, preveient així un impacte superior al del 

conjunt d’Espanya, que s’estimava d’entre el 9 i l’11,6% del PIB.  
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Figura 18- Possible impacte de la Covid19 sobre el PIB del Pallars Sobirà 

 
Font: Sort-Pallars Sobirà Model Input-Ouput. Metyis. 

 

Analitzant-ho sectorialment, més del 84% de l’impacte recauria sobre el sector serveis, específicament sobre 

les activitats de transport, comerç, hostaleria i cultura.   

 

Seguint en l’escenari pessimista, l’impacte sobre l’ocupació de la comarca ascendiria a 754 afiliats, el que 

suposa el 30% del seu total. D’aquests, el 72% provindrien del sector serveis. Segons el model utilitzat, 

s’estima que el 74,3% dels ERTO es convertiran en acomiadaments definitius. 

 

La suma de tots aquests impactes preveu que es produeixi una contracció del consum de les llars de la 

comarca de 4,47M€ entre el març de 2019 i 2020. 
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5. ANÀLISIS D’ENTREVISTES I ENQUESTES DELS 
ACTORS PARTICIPS EN L’ELABORACIÓ DEL PLA  
 

5.1 Anàlisi de les entrevistes als principals agents econòmics i socials 
 

5.1.1 Propòsit i metodologia 
La feina desenvolupada durant l’elaboració i posterior execució del pla de reactivació socioeconòmica Covid19 

no surt del no res ni comença de zero amb la contractació dels dos tècnics a través del SOC. D’una banda, beu 

d’una feina anterior dinamitzada per una persona de pràctiques al Consell Comarcal, conjuntament amb 

l’equip de l’Oficina Jove i de l’àrea de Promoció Econòmica. D’altra banda, suma feines i esforços al que havien 

desenvolupat prèviament tant el tècnic de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sort com l’empresa 

consultora contractada pel mateix consistori, de cara a l’elaboració del que inicialment havia de ser el pla 

estratègic municipal. 

 

És en aquest context que se seleccionen un seguit d’agents socials i econòmics que es consideren cabdals al 

conjunt de la comarca. Aquesta tria es fa tenint en compte criteris tant quantitatius com qualitatius i de 

representativitat socioeconòmica. Així mateix, malgrat la centralitat de la capital comarcal, es busquen 

empreses i agents econòmics que, si bé potser no tenen tant de pes, sí que tenen una rellevància territorial 

important. Així doncs, s’inclouen agents no només de Sort i voltants, sinó també, i especialment, de les Valls 

de Cardós i de les Valls d’Àneu, entre d’altres. 

 

El resultat són unes entrevistes qualitatives12, guiades i dinamitzades però no tancades o estanques, on es 

plantegen tot un seguit de preguntes obertes als agents entrevistats. Es busca, doncs, orientar i focalitzar la 

conversa cap allò rellevant des del punt de vista del nostre treball, però deixant la via oberta perquè l’agent 

entrevistat se senti lliure de fer aportacions més enllà de l’esquema inicial. No debades, en un moment de 

crisi i necessitat de reinventar-se, és quan és més necessari poder plantejar propostes que surtin des dels 

marges i tracin línies diferents al que s’ha fet fins ara. 

 

 

5.1.2 Resultats de les entrevistes als principals agents econòmics i socials: identificació 
dels eixos estratègics del pla 
Fruit d’aquestes reunions, anàlisis i entrevistes, tracem els eixos estratègics que no només dibuixaran els 

objectius a llarg termini, sinó que ens ajudaran a l’hora de fixar prioritats i destriar les accions més immediates 

en clau de reactivació socioeconòmica. D’aquesta manera, aquestes accions més urgents i de resposta a la 

crisi de la Covid19 aniran ja encarades i emmarcades dins d’una anàlisi i radiografia que permeti seguir 

caminant més enllà de la necessària reacció immediata.  

 

A continuació es resumeixen les principals idees que van sorgir, separant-les per eix estratègic: 

  

 

                                                             
12 Vegeu l’Annex 1: model entrevista a stakeholders. Pla Estratègic del Pallars Sobirà 
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 EIX 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 què les rendibilitats i els preus són cada cop 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 son 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, 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. 
 

Objectiu: Apostar per una pagesia i sector agroalimentari professionals, moderns però arrelat en la tradició i 

basats en la qualitat. 
 

 EIX 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 màrqueting turístic en els propers anys. 
 

Objectiu: Adaptar l’oferta turística de la comarca als reptes globals de sostenibilitat i noves demandes del 

mercat. 
 

 EIX 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 un territori competitiu per a teletreballar o emprendre. 



 

22 
 

 EIX 4. CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE TALENT I POBLACIÓ 
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 és 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. 

 

 Objectiu: Fomentar l’arribada de nous pobladors i el retorn dels pallaresos que han marxat temporalment. 

 

 EIX 5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT 
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: Contribuir a fer front als grans reptes de sostenibilitat i millorar l’aprofitament sostenible dels 

recursos naturals 

 

 EIX 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, de sostenibilitat i també com un bon lloc 

per viure i desenvolupar projectes vitals. 
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Objectiu: Posicionar el Pallars Sobirà com a referent de qualitat turística, agroalimentària, de qualitat de vida 

i de sostenibilitat 
 

5.1.3 Principals agents econòmics i socials entrevistats 
Durant el procés d’anàlisi ens hem reunit amb un seguit d’ens públics i privats que ens han donat propostes, 

inquietuds i projectes per tal de poder definir el pla. 

 

Ajuntaments de la comarca (14 dels 15) 

• Ajuntament d’Alins 

• Ajuntament d’Alt Àneu 

• Ajuntament de Baix Pallars 

• Ajuntament d’Espot 

• Ajuntament d’Esterri de Cardós 

• Ajuntament d’Esterri d’Àneu 

• Ajuntament de Farrera 

• Ajuntament de la Guingueta d’Àneu 

• Ajuntament de Lladorre 

• Ajuntament de Llavorsí 

• Ajuntament de Rialp 

• Ajuntament de Soriguera 

• Ajuntament de Sort 

• Ajuntament de Tírvia 

 

Entitats públiques 

• Ecomuseu Valls d’Àneu 

• Ferrocarrils generalitat de Catalunya 

• Agència catalana de turisme 

• DARP 

• Centre tecnològic i forestal de Catalunya 

• Ajuntament de Maldà – Masoveria urbana 

• Institut de Sort 

• Parc Natural Alt Pirineu 

• Parc nacional d’Aigüestortes 

 

Entitats privades 

• Tros de Sort 

• Buseu project 

• Boumort indòmit 

• Espai nòmada 

• Montanyanes 

• Celler Batlliu 

• Fustes Sebastia 

• Bunyesc Arquitectura eficient 

• Embotits Vall de Cardós 

• Dicrea’t 

• Fusteria La Mora 

• Carns Teixidó 

• Nou càmping La Guingueta 

• Estació d’alta muntanya de Tavascan 

• Utopig Studio 

• Hotel Pessets 

• La Rafting 

• L’Obaga 

• Ramat de camins 

• Hotel florido 

• Roc-Roi 

• Hotel les brases 
 

Associacions 

• Associació cultural Vent del Port 

• El Cinquè Llac 

• Associació de Productors del Parc Natural 

• Associació Rurbans – Escola de Pastors de 

Catalunya 

• Projecte Boscos 

• Associació cultural, cívica i esportiva de les 

Valls de Cardós 

• Consorci de Turisme de les Valls d’Àneu 

• Associació de càmpings de Lleida 

• Museu de Camins 

• Cooperativa del Pallars 
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5.2 Anàlisi de les enquestes on-line i presencials a la població 
 

5.2.1 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. 

 

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. 

 

5.2.2 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 (marc on s’insereix el pla de reactivació 

socioeconòmica) 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. 

 

5.2.3 Percepció poblacional sobre la situació generada per la Covid19 
Poc més de la meitat de la població (53,4%) considera que l’impacte de la Covid19 a la comarca ha estat 

similar a la resta de Catalunya. 

Poc més d’una quarta part de la gent (28,5%) considera que l’impacte de la Covid19 a la comarca ha estat 

superior que a la resta de Catalunya. D’aquestes, un 87,6% pensen que és perquè l’economia de la comarca 

està molt centrada en el turisme. En canvi, una mica més de la meitat (55,6%) de la població que considera 

que la pandèmia ha impactat menys al Pallars Sobirà que a la resta de Catalunya, pensen que és perquè la 

densitat de la comarca és molt baixa. 

 

 

5.2.4 Percepció de reptes i impactes segons eixos estratègics 
Segons les respostes del carrer, els principals reptes que té la comarca se centren en l’Eix 4 - Captació i 

fidelització de talent i població, on la gent fa èmfasi en fixar població al territori, especialment població jove, 

i que això significa creació de llocs de feina, acompanyat de diversificació econòmica, millora de l’accés a 

l’habitatge i dels serveis públics. Es vol que la gent es pugui guanyar la vida de manera estable i no dependent 
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del turisme. Així mateix, s’aposta per una indústria o desenvolupament sostenible, entroncant amb l’Eix 5 - 

Transició ecològica i sostenibilitat. 

 

Se sol·liciten ajudes a l’agricultura i la ramaderia (Eix 1 - Pagesia i indústria agroalimentària) així com es 

reconeix la importància del turisme (Eix 2 - Turisme conscient i diferencial), com a motors principals de 

l’economia. En tot cas, així com en el cas de la pagesia se li dóna un reconeixement i es vol potenciar i explotar, 

en el cas del turisme es té clar que cal canviar-lo tant en contingut (de qualitat) com en pes comarcal (que 

perdi pes econòmic i laboral dins de la comarca). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboració pròpia.  

 

Agrupant tant les respostes de carrer com les online, els sectors econòmics que es consideren més afectats 

per la Covid19 són el Turisme, l’Hostaleria i la restauració, i el Comerç. A les del carrer s’hi afegeix un quart 

sector, el Cultural. La gent que ha respost online pensa que els tres sectors que es poden fer més canvis per 

a sortir reforçat d’una futura pandèmia són, precisament, el Turisme, l’Hostaleria i la restauració, i el Comerç. 

 

En ambdues mostres, la mancança en Treball qualificat i ben remunerat és considerada una de les principals 

mancances de cara a una millor qualitat de vida a la comarca. Les respostes del carrer afegeixen a aquestes 

mancances la falta de diversificació econòmica, i la dificultat d’accés a l’habitatge, mentre que les online hi 

afegeixen la mala connectivitat a internet i telecomunicacions, per bé que també completen el dibuix 

assenyalant la manca de diversificació econòmica i sumant-hi la mala qualitat de les infraestructures. 

 

A continuació es resumeixen les principals idees que van sorgir, separant-les per eix estratègic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Eixos estratègics apuntats com a prioritaris per la població enquestada  

 

enquestada 

Eix 2- Turisme 

conscient i 

diferencial 

Eix 5- Transició 

ecològica i 

sostenibilitat 

Eix 3- Territori 

intel·ligent 

Eix 4- Captació i 

fidelització de 

talent i població 
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 EIX 1 - PAGESIA I INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 
La pagesia ha sigut sempre el motor del Pallars (conjuntament amb el turisme). El despoblament de la 

comarca afecta especialment al sector primari. Malgrat tot, hi ha una coneixença de productes pallaresos a 

fora (formatges, embotits...). 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). 
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Idees de projectes 
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• Caminar cap a l’autosuficiència 

econòmica i no dependre del turisme 

• Aprofitar els recursos naturals 

(agricultura, ramaderia, forestal, 

hidrologia) per crear llocs de feina i 

riquesa 

• Diversificar els sectors econòmics perquè 

la gent no hagi de marxar i puguin arrelar 

• Destacar la ramaderia, l'artesania i 

productes làctics, cuidar i potenciar els 

boscos per poder limitar el turisme 

 

 

• Potenciació dels béns culturals, l’agricultura 

i la ramaderia 

• Facilitació de l’accés a la terra 
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• Ajudar la pagesia (ramaderia i 

agricultura), recuperar-les i dignificar-les 

• Ajudar la gent jove que es dedica a la 

pagesia (ramaderia i agricultura) 

• Donar més suport a aquells que treballen 

amb productes locals 

• Generar afluència d’estudiants i 

treballadors del sector primari 

• Generar coneixements tradicionals amb 

innovacions tècniques en els camps de la 

pagesia, producte artesà i agroalimentari, 

producte forestal i energies renovables 

• Facilitar tràmits burocràtics per implantar 

indústries agroalimentàries sota la marca 

Parc Nacional/Parc Natural 

 

 

• Suport tècnic de l’administració a pagesos 

joves / que vulguin emprendre 

• Fundació d’assecadors de pernils, embotits 

• Creació d’una xarxa de petits productors 

amb venta de proximitat, amb un mercat 

viu 

• Creació d’un escorxador mòbil per a reduir 

costos 
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• Conservar la natura i, amb ella, el sector 

primari 

• Transformar el model econòmic en un de 

més sostenible i endogen 

• Afrontar el canvi climàtic amb un projecte 

de transició energètica, agrícola, 

ramadera i forestal 

• Preservar el territori (paisatge, pagesia, 

riu...) 

• Fomentar l’agricultura i ramaderia 

ecològiques 

 

 

• Neteja del bosc, fent compatible 

l'agricultura amb el turisme 

• Agricultura i ramaderia pròpies i de qualitat 

com a dinamitzadores pel turisme 

• Preservació del patrimoni natural i cultural 

per potenciar un turisme de qualitat 
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• Industrialitzar i distribuir el producte 

local, i valoritzar-lo més 

• Donar a conèixer encara més els 

productes derivats de la pagesia, així com 

la seva qualitat, donar-los prestigi 

• Potenciar els productes km 0 

• Potenciar la indústria agroalimentària i 

l’artesania 

 

 

• Creació de denominació pròpia de certs 

productes fets als territoris 

• Creació d’una empresa comarcal que 

centralitzi la producció/distribució de 

productes locals 
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 EIX 2 - TURISME CONSCIENT I DIFERENCIAL 
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. 

Tanmateix, es considera que hi ha un coneixement esbiaixat de la comarca: confusió sovint amb comarques 

veïnes, tot i que destaca pel Parc Natural, els esports d’aventura i d’altres elements muntanyosos i paisatgístics. 

Les respostes obertes irradien fastigueig i 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, 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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• Equilibrar els sectors econòmics perquè 

cap sigui tan preponderant i impedeixi el 

desenvolupament dels altres 

• Diversificar l’economia, trencar el 

monocultiu turístic 

• Reduir la dependència del turisme, 

buscar-hi alternatives 

• Evitar la sobreexplotació turística i de 

població de la comarca 

• Caminar cap al decreixement turístic 

Evitar la dependència del turisme i tenir 
més autosuficiència 
 

 

• Compensacions al sector turístic 

 

E
n 

cl
au

 m
ic

ro
ec

on
òm

ic
a 

 

• Canviar el model turístic actual, 

potenciar-lo perquè sigui eficaç 

• Evitar el model d’explotació i 

massificació turístiques d’altres 

comarques 

• Oferir més qualitat, en lloc de fer guerra 

de preus 

 

 

• Regulació del lloguer turístic 

• Foment de l’educació rural dins del món del 

turisme 

• Un DO Pallaresa que reuneixi cultura, 

gastronomia, fauna, riquesa del territori, 

etc., per a presentar-la a un turisme actiu i 

polièdric, sostenible, familiar i de qualitat 
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• Equilibrar turisme i sostenibilitat 

• Caminar cap a un turisme sostenible 

• Limitar les segones residències i els 

allotjaments turístics en general 

• Cuidar el territori i generar un turisme de 

qualitat i respectuós 

• Apostar per un turisme 

desestacionalitzat, que respecti la 

natura, aprofitant més el meravellós 

entorn natural de la comarca 

 

 

• Neteja del bosc, fent compatible 

l'agricultura amb el turisme 

• Agricultura i ramaderia pròpies i de qualitat 

com a dinamitzadores pel turisme 

• Preservació del patrimoni natural i cultural 

per potenciar un turisme de qualitat 
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• Desestacionalitzar el turisme, repartir-lo 

i descentralitzar-lo 

• Potenciar el turisme cultural (romànic, 

Esbaiola't, Dansàneu, etc.) 

• Atraure turisme de proximitat 

• Relligar de manera equilibrada territori 

amb restauració i hoteleria de qualitat, 

basat en el concepte de casa rural 

• Generar un turisme de qualitat que sigui 

aparador del producte local 

• Transitar cap a un model de turisme de 

més qualitat acompanyat d’altres 

activitats d’alt valor que atreguin a 

professionals que viuen en ciutats 

 

 

• Activitats que no estiguin relacionades amb 

l’esquí i les grans excursions 

• Disseny d’un turisme de senders i corriols 

de qualitat 

• Impuls de l’ecoturisme 
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 EIX 3 - TERRITORI INTEL·LIGENT 

El desplegament d’Internet a la comarca és 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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• Desplegar la fibra òptica 

• Millorar les telecomunicacions i internet 

• Fer arribar un bon accés digital a tots els nuclis 

de població 

• Millorar la cobertura de mòbils a tots els 

pobles 

 

 

• Accés a la fibra òptica, i assequible 
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• Invertir en R+D 

• Desenvolupar més infraestructures en el 

territori i millors connexions en tots els àmbits 

• Invertir en tecnologia i connectivitat per 

atraure nous visitants que fan llargues estades 

 

 

• Coworkings i espais de teletreball 

compartits 
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• Complementar les arrels de la comarca amb la 

modernització 

• Potenciar les TIC i millorar-ne l’accés 

• Fer avançar tecnològicament la comarca 

perquè s'hi estableixi gent 

• Posicionar la comarca com a lloc per a 

teletreballar-hi 

 

 

• Foment del teletreball 
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 EIX 4 - CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE TALENT I POBLACIÓ 
El Pallars Sobirà és la comarca amb una densitat més baixa de població i té un terç de la població que va tenir 

en el seu moment àlgid, a la dècada de 1860. Al despoblament de la comarca cal sumar-hi que és una comarca 

molt envellida. 

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. 
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• Crear indústria que no sigui turística, que 

sigui sostenible en el temps 

• Industrialitzar de manera sostenible per a 

millorar qualitat i estabilitat dels llocs de 

treball 

• Crear un motor econòmic potent, una 

indústria que ocupi moltes persones 

• Atraure inversions 

• Millorar la indústria de la fusta i la 

indústria alimentària 

 

 

• Un polígon industrial 

• Industrialització i distribució del producte 

local 

• Aposta estratègica per part del sector públic i 

una cooperació entre el sector públic i privat 

• Més economia social i cooperativista 

• Municipalització d'hidroelèctriques i millores 

en aigua i telecomunicacions 
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• Diversificar l'economia de la comarca, 

incentivar noves propostes a petits 

emprenedors 

• Generar nous negocis, permetre i donar 

suport a la gent que vol venir a treballar i 

crear empreses aquí 

• Fomentar treballs artesanals, crear petites 

empreses: ferrer, cistellers, la llana, lli... 

 

• Empresa comarcal que centralitzi la 

producció/distribució de productes locals 

• Una economia productiva que mescli 

coneixements tradicionals amb innovacions 

tècniques en els camps de la pagesia, 

producte artesà i agroalimentari, producte 

forestal i energies renovables 

• Foment del cooperativisme i de l'autonomia 

municipal 
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• Treballar per poder tenir una indústria 

pròpia "forta" perquè el talent de la 

comarca es quedi i se n’atregui de nou 

 

• Facilitats per als joves que emprenen una vida 

agrícola perquè hi hagi nous pastors d’ovelles 

• Escoles d’Arts i oficis per a potenciar treballs 

tradicionals, dinamitzar i fomentar ecopobles 
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• Millorar infraestructures i serveis com la 

sanitat, el transport o locals i espais de 

socialització per al jovent 

• Beneficiar-se de la central hidroelèctrica i 

abaratir el cost de la llum 

• Millorar la connectivitat a internet, 

desplegar l’accés a la fibra òptica, 

potenciar les noves tecnologies i el 

teletreball 

• Fer avançar el progrés tecnològic 

• Millorar les carreteres dels pobles petits 

per evitar-ne el despoblament 

• Millorar les comunicacions 

• Millorar el transport públic 

• Millorar internet per poder ampliar la 

tipologia de negocis 

 

 

• Més instal·lacions com poliesportius i 

biblioteques 

• Carreteres més arreglades i més segures 

• Més servei públic de transport 

• Millor transport i comunicació intracomarcal, 

reforçar les comunicacions entre pobles 

dispersos i valls 

• Comunicació amb Barcelona 

• Projectes concrets: Projecte del Ferrocarril fins 

a França; Túnel de Vielha (Bonaigua); Ajudes 

econòmiques als taxis que van d'Esterri a la 

Pobla o Tremps, i amb horaris fixes; tren 

lleuger entre La Pobla de Segur i Esterri 

d’Àneu; eix pirinenc; obertura Vaquèira al 

Pallars; obertura Port-Ainé a l’Alt Urgell; 

accessos a nuclis; túnel Comiols; obertura Port 

Cabús;  millorar, arreglar i potenciar Sort; 

connexió amb Andorra per túnel; Via verda 

entre la Pobla i Esterri; recuperació dels 

castells dels Comtes i altres edificis històrics o 

culturals 
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• Potenciar la comarca com a territori sa, on 

viure amb qualitat 

• Millorar l’aprofitament forestal, incidir en 

la indústria forestal, sobretot neteja de 

boscos i camins 

• Equilibrar economia i sostenibilitat i 

conservar els pobles 

• Preservar els espais naturals 

• Impulsar la generació elèctrica renovable 

i l’economia circular 
 

 

• Millora de carreteres i camins 

• Espais abandonats rehabilitats (bordes, 

ermites...) 

• Millors infraestructures, accessos, carreteres i 

antenes 

• Sostenibilitat en urbanisme i turisme, millora 

infraestructures 

• Infraestructures de mobilitat compatibles 

amb la preservació del medi ambient 
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• Oferir més formació i feina per al jovent, 

que puguin arrelar i guanyar-se la vida 

• Fixar gent als municipis amb qualitat de 

treball 

 

• Un polígon de socialització, espais de trobada 

• Millora i reforç del sistema educatiu 

• Millora de l’agenda cultural, amb oferta 

cultural gratuïta, oferta d’esports per a nens i 

adults assequible 



 

33 
 

• Ampliar l’oferta d’oci i cultura 

• Crear altres vies de xarxa social que no 

només es basin només en les festes 

• Ajudar a la gent gran que no està al casal 

d'avis i preparar-los activitats 

 

• Un casal per a gent gran a l’hivern 

• Espais associatius dinamitzadors i que creïn 

xarxa: banc del temps, taller comunitari, etc. 

• Més espais de dinamització cultural, 

educacional i terapèutic 

• Xarxa entre equipaments culturals, 

recuperació d'artesania tradicional i suport a 

l'aparició de nous artesans 

• Locals per al jovent i parcs infantils 
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• Atreure població, tant de retorn com de 

nova 

• Facilitar l’accés a l'habitatge i de preu 

assequible 

• Augmentar la població de residents fixes 

• Fixar població que permeti consolidar més 

serveis 

• Oferir una gamma més àmplia d’estudis i 

millorar els serveis educatius 

• Reformar habitatges 

• Fer créixer el parc d’habitatge, fomentar 

que es posin més pisos i cases en lloguer 

• Fer possible la repoblació dels pobles 

petits del Pallars com a garantia de 

continuïtat del territori 

 

 

• Un hospital comarcal 

• Millora de la borsa d'habitatge i creació 

d’habitatge social, rehabilitació d’habitatges 

buits 

• Ajudes a l’habitatge i d’altres per a famílies 

amb nens petits 

• Regulació dels habitatges turístics per afavorir 

lloguer i bon veïnatge 

• Ajudes econòmiques per a viure i mantenir 

nuclis petits, neteja i manteniment, etc. 

• Plans perquè vingui gent jove amb ganes de 

treballar, formar família, i intentar aprofitar el 

màxim el territori per crear feines per a 

aquesta gent 

• Restauració d’edificis abandonats per a 

convertir-los en habitatges sostenibles 

• Facilitació (discursiva i material) per tal que hi 

hagi més pisos en lloguer estable 
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 EIX 5 - TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT 
Es denuncia una falta d’inversió local, especialment en turisme sostenible. 

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. 

Cinc de cada 6 persones (83,3%, 60 persones) estan disposades a pagar més per un producte (bé o servei) si 

és ecològic, sostenible i/o de producció local. 

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. 

Gairebé 2 de cada 3 persones (60,5%) estarien disposades d’entrada a pagar més per un producte ecològic i 

sostenible, tot i que ho voldrien valorar. 

 

  

Objectius 
 

Idees de projectes 
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• Millorar en sostenibilitat: equilibrar 

turisme i sostenibilitat, economia i 

sostenibilitat 

• Sensibilitzar la població en l’equilibri i la 

conservació dels recursos 

• Generar un desenvolupament endogen 

amb l'aprofitament dels recursos i 

patrimoni locals (camins, bordes, gent, 

ramaderia, muntanyes, festes, pobles amb 

cases de pedra...) 

 

 

• Comarca verda, neta, familiar però amb 

més serveis i opcions per la canalla a nivell 

lúdic i educatiu 

• Reorganització del territori, més 

conservació de la natura 

• Preservació del paisatge no com a tallafocs 

per al desenvolupament agrícola i ramader 
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• Atraure inversió local 

• Poder accedir a feines fixes: indústria 

ecològica, no precarietat ni temporalitat 

• Utilitzar més els recursos naturals per 

abastir la població que hi viu tot l'any 

• Conservar la natura, la pagesia i el sector 

primari, cuidar més el paisatge 

• Aprofitar els recursos naturals (agricultura, 

ramaderia, forestal, hidrologia) per crear 

llocs de feina i riquesa 

 

 

• Transformació del model econòmic en un 

de més sostenible, basat en tot allò que hi 

ha al territori, potenciament de la cultura 

local 

• Generació d’energia elèctrica renovable i 

economia circular, entre d’altres 

renovables 

• Indústria de la fusta com a gestió i neteja 

dels boscos, biomassa i aprofitament 

forestal 

• Municipalització d'hidroelèctriques i 

millores en aigua i telecomunicacions 

• Projecte de transició energètica, agrícola, 

ramadera i forestal, economia circular 
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• Apostar per un turisme de qualitat i familiar 

i respectuós amb el medi ambient 

• Fer compatible l'agricultura amb el turisme 

• Potenciar la gestió dels entorns naturals i 

buscar alternatives al turisme, així com 

limitar-lo 

• Potenciar la indústria agroalimentària, 

apostar per l'agricultura ecològica, 

productes venuts localment per a donar 

vida i prestigi als comerços i als agricultors 

del Pallars 

• Millorar la gestió forestal (indústria de 

biomassa) per netejar i mantenir els boscos 

i camins 

• Millorar la indústria de la fusta i 

l’alimentària 

• Prohibir accés de cotxes particulars a les 

pistes i oferir taxis locals 

 

 

• Empresa de turisme sostenible, familiar i 

de qualitat, respectuosa amb el medi 

ambient, que doni sortida a persones amb 

necessitats especials 

• Ordenació i ús de l’espai conseqüent amb 

el que la gent que hi viu vol i necessita 

• Millor aprofitament de recursos naturals: 

fusta, herbes, alimentació,... 
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• Aprofitar més el meravellós entorn natural 

de la comarca 

• Apostar per la conservació del medi 

ambient com a patrimoni heretat 

• Potenciar la preservació del territori, evitar 

l’especulació i la destrossa del territori 

• Millorar la qualitat de la promoció 

d’activitats sostenibles 

• Potenciar i crear circuits de senderisme i 

ciclisme 

 

 

• Projectes de sostenibilitat ecològica, social 

i econòmica, i de sobirania alimentària 

• Neteja de camins i del bosc, així com 

d’altres feines forestals que evitin incendis 

• PNAP com a referent docent i investigador 
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 EIX 6 - MARCA DE TERRITORI 
Principalment, comarca 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 coneguda per coses 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. 

Té unes característiques úniques que la fan diferent a la resta del territori, com un lloc tranquil, però al mateix 

temps, pateix l’estigma de «comarca pobra» (comparada amb comarques limítrofes). 

 

  

Objectius 
 

Idees de projectes 
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• Crear marca i tenir un pla comarcal de 

posicionament i de màrqueting conjunt 

d'oferta de productes, serveis i 

oportunitats, millorar la projecció de la 

comarca al país 

• Evitar convertir-se en territori sols 

d'esbarjo i amb poca població fixa i poc 

sentit de pertinença 

• Mantenir l'essència del Pallars amb 
l'adaptació als nous temps 

 

• Sentiment de pertinença i identificació de 

la gent que habita la comarca 

• Manteniment del caràcter i els costums del 

territori, d’identitat, patrimoni i tradicions, 

complementant les arrels l’essència i 

l’autenticitat de la comarca amb la 

modernització 

• Sensibilització en l’ equilibri i la conservació 

dels recursos, i orgull de comarca 

• Comarca com una gran escola on aprendre 

amb la natura, de totes les generacions 
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• Impulsar la reorganització del territori, 

més conservació de la natura 

• Cuidar el territori, potenciar els béns 

culturals i l'agricultura i la ramaderia 

• Potenciar el poder creatiu i inspirador 

d'aquestes muntanyes 

• Evitar les massificacions en determinades 

dates i la sobreexplotació 

 

 

• Revisió de la gestió dels parcs naturals, 

mantenint encant de la comarca i 

preservant territori 

• Preservació del territori: paisatge, pagesia, 

riu, mode de vida rural... 

• Potenciament de l’alta qualitat de vida que 

ofereix i de la xarxa comunitària 

• Aprofitament sostenible dels recursos 

• Manteniment i projecció de la seva 

singularitat com a comarca 

• Cultura, qualitat de vida, productes 

ecològics i territori com a pilars principals 
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• Invertint en mobiliari urbà en pobles 

petits per a aconseguir grans 

transformacions 

• Posar el focus en temes culturals i apostar 

per artistes de la zona 

• Protegir el territori com a valor afegit de 

la comarca 

• Facilitar tràmits burocràtics per implantar 

indústries agroalimentàries sota la marca 

Parc Nacional/Parc Natural 

 

 

• Indústria de la fusta com a gestió i neteja 

de boscos i camins 

• Turisme de qualitat com a aparador del 

producte local, cultura i gastronomia 

pallaresa 

• Segell de qualitat propi del territori, 

denominació pròpia de certs productes fets 

als territoris 
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• Fer més competicions al riu, que sigui 

capdavanter a l'Estat 

• Potenciar valls laterals com la Vall d'Àssua 

i no només línia principal 

• Perseverar el llegat de la cultura i riquesa 

del territori per a presentar-la al turisme 

• Potenciar els recursos i coneixements 

locals 

• Potenciar centres d’interpretació de la 

història del Pallars Sobirà en tots els seus 

àmbits 

 

 

• Recuperació dels castells dels Comtes i 

altres edificis històrics o culturals, 

recuperació de pobles abandonats, 

passarel·la per travessar riu... 

• Projectes sensats, conscients i 

respectuosos amb el territori i la cultura 

locals 

• Celebració de festes tradicionals i populars 

amb molta participació ciutadana 

• Projectes més concrets: Recuperació 

ecològica de la Noguera de Cardós com a 

riu de pesca de truita; Reobertura regulada 

del camí a Certascan; Ampliació del PN fins 

a Llessui 
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6- DAFO DE CADA EIX ESTRATÈGIC DEFINIT 
 EIX 1: PAGESIA I INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 

 
DEBILITATS FORTALESES 

 

• Falta tancament del cercle. La comercialització 

del producte es fa a fora 

• Capacitats de producció limitades, i voluntat de 

mantenir volums petits per part de moltes 

empreses 

• Mercat intern petit 

• Falta de formació professionals sector 

 

• 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 

 

AMENACES OPORTUNITATS 
 

• Dificultats en la incorporació de nous agents a la 

pagesia de muntanya 

• 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”) 

 

 

• 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 el comerç electrònic 

• Carn de caça 

• Adaptació de la pagesia a una economia baixa 

en carboni i resistent al clima  
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 EIX 2: TURISME CONSCIENT I DIFERENCIAL 
 

DEBILITATS FORTALESES 
 

 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 associacions 
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” 

 Única comarca de la Marca Pirineus sense 
Festival de Senderisme 

 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 

 

 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 comarca més recursos turístics 
de Catalunya 

 Existència de diverses agències receptives 
locals 

 Singularitat i autenticitat del Pallars Sobirà son 
element cabdal: dialecte pallarès, 
gastronomia, economia de muntanya... 

 Bon posicionament de la Marca Pirineus de 
Catalunya  

AMENACES OPORTUNITATS 
 

 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... 

 
 

 Creació d'un model público-privat de promoció 
turística 

 Augmentar la qualitat turística 

 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 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. 

 Millorar la gestió inversora de la taxa turística 
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 EIX 3: TERRITORI INTEL·LIGENT 

 
DEBILITATS FORTALESES 

 
 Dèficit d’instal·lació tecnològica: manca de 

fibra  
 Mancança d’un posicionament sòlid a les 

xarxes socials (e.g. TripAdvisor, Tenedor) 
 Empreses poc digitalitzades: les fa molt 

dependents de les OTA i altres 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.) 

 
 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    

AMENACES OPORTUNITATS 
 

 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 

 
 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-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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 EIX 4: CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE TALENT I POBLACIÓ 
 

DEBILITATS FORTALESES 
 

 Fuga de talent.  
 Infraestructures amb deficiències  
 Dificultats molt importants en l’accés a 

l’habitatge: poca oferta, propietats 
complexes i competència amb el lloguer 
d’HUT 

 S’ha construït habitatge pensat per ser 
segona residència, no per viure-hi 

 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 son 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 

 

 
 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’Escola de Pastors i l’FP de l’INS Hug Roger III 
són un motiu d’arribada de molta població al 
Pallars Sobirà. Una part important es queda a 
viure al territori 

 Existència de força pisos buits que es poden 
mobilitzar  

 

AMENACES OPORTUNITATS 
 

 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 

 

 Teletreball: incentivar-lo aprofitant el moment 
 Millora d'infraestructures de treball compartit i 

impuls d’espais de coworking  
 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 (Cas de l’Escola 
de Montellà) 

 Habitatge: Impulsar models singularitzadors 
(cooperatives d’habitatge, habitatge sostenible, 
construcció amb fusta…) 

 Conscienciar als propietaris a 
llogar/vendre/cedir els seus habitatges per a la 
captació població  
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 EIX 5: TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT 
 

DEBILITATS FORTALESES 
 

 Dependència de les fonts d’energia 
convencional  

 Normativa urbanística no afavoreix la 
construcció amb fusta  

 Transport i dispersió poblacional: el cotxe 
privat, i un alt ús del mateix, es converteixen 
en una necessitat gairebé vital al Pallars 
Sobirà  

 Emboscament progressiu del territori. Falta 
de gestió forestal 

 Productors locals compren fusta fora per la 
mala qualitat de la d’aquí 

 Dificultat d’accés al bosc i d’extracció de la 
fusta 

 Costos més alts de transport 
 La manca de gestió forestal fa que els peus 

d’arbre presents no siguin d’òptima qualitat 
per l’ús industrial  
 

 
 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 (Fustes Sebastia, 
Sefocat, Pallé) 

 Comarca amb gran superfície forestal i de 
qualitat  

 Model urbanístic relativament contingut i 
sostenible 

 Capacitat per tancar el cercle de la gestió 
forestal 

AMENACES OPORTUNITATS 
 

 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 

 

 
 Projecció: fer de la comarca un referent i model 

de transició ecològica i sostenible i de lluita 
contra el canvi climàtic 

 Que les empreses adoptin esquemes 
d’economia circular  

 Promoure, impulsar i incentivar la construcció 
sostenible: 

o Construcció sostenible com a 
argument turístic  

o Construcció sostenible en 
equipaments educatius i 
socioeducatius 

 Gestió forestal i aprofitament de la biomassa 
(proposta CTFC) 

 Planta de gestió forestal de qualitat 
 Partenariats públic-privats en la producció i 

comercialització de l’energia 

 Incentivar 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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 EIX 6: MARCA DE TERRITORI 
 

DEBILITATS FORTALESES 
 

 Poc posicionament del Pallars Sobirà a 
nivell comunicatiu 

 La projecció de la comarca és petita: no es 
pensa en gran; 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 

 
 Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici: 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 (e.g. esglésies), militar (e.g. 

front de guerra i infraestructura de búnquers) i 
històric  

 Parc Natural Alt Pirineu  
 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-Ind. 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), etc. 
 

AMENACES OPORTUNITATS 
 

 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... 

 
 Generació d'ambaixadors al territori  
 Millora de l’storytelling (relat) de la comarca (e.g. 

Dolomites)  
 L’acció fa la marca: això implica que les accions 

que ja es fan ens generen marca i que quan es 
planteja una acció cal veure si la marxa que 
aquesta construeix ens interessa o no com a 
territori 

 Potenciar Patronat de turisme a nivell comarcal 
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7- OBJECTIU CENTRAL DEL PLA I LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES 
A continuació, presentem una breu definició i continguts dels eixos estratègics. Tot seguit, en tracem les línies 

estratègiques i la seva definició. Finalment, en llistem els projectes principals, alguns dels quals es consideren 

d’execució prioritària o primordial. En el següent apartat del pla, hi desenvolupem els que efectivament s’han 

pogut executar durant el període comprès pel mateix pla de reactivació socioeconòmica Covid19, és a dir, 

des del 30/10/2020 fins al 29/10/2021. 

 

A l’hora de presentar el contingut de cada un dels eixos, ho farem de manera evolutiva, és a dir, exposant 

quin era el punt de partida inicial i quina ha estat la configuració final. Així doncs, en un inici, i amb relació al 

punt de partida, llistarem l’objectiu principal i els continguts primerencs per a cada un dels eixos tenint en 

compte l’anàlisi i radiografia feta a partir de les entrevistes amb els agents socioeconòmics rellevants. A 

continuació, i amb relació a la configuració definitiva, desgranarem les línies estratègiques i els projectes que 

s’hi inclouen, com a proposta final. Aquesta evolució incorpora tant les opinions recollides en l’enquesta del 

procés participatiu com les aportacions dels alcaldes a qui es van presentar els treballs preliminars quan 

estaven força avançats. Finalment, incorporen el treball fet conjuntament per part de l’empresa consultora i 

els equips tècnics de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sort i de Reactivació Socioeconòmica del 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà. 
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 EIX 1: PAGESIA I INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA 
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Objectiu: 
Apostar per una pagesia i sector agroalimentari professionals, moderns però arrelats en la 
tradició i basats en la qualitat. 

 

Continguts: 
 Tancament del cicle de producció agroalimentària a la comarca 
 Posicionament dels productes. Qualitat i territori 
 Augment del consum de producte local a la restauració local 
 Exportació/distribució conjunta 
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Projectes operatius i descripció:  
1.1 Projecte de posada en valor de la pagesia al Pallars Sobirà 

 Objectius: 
o Millorar, perfeccionar i estendre la pagesia del Pallars Sobirà 
o Millorar el posicionament dels productes alimentaris del Pallars Sobirà 
o Tancar el cicle de la producció càrnia 

 
1.1.1. Articular la cadena de valor de la sala de desfer com actiu principal: 

o 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 

o 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: 
o Impuls de la cooperació per a la creació d’una xarxa d’obradors comunitaris, 

disminuint les despeses fixes de producció estacional 
o 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: 

o Formació i capacitació digital de la pagesia i de les empreses agroalimentàries 
en màrqueting digital i comerç electrònic 

o Promoció dels productes del Pallars Sobirà: introducció dels productes a les 
escoles, creació de D.O, promoció a grans ciutats... 

o Suport als agricultors per a un canvi de model cap a una agricultura ecològica i 
un millor posicionament d’aquesta 

 

 
Accions plantejades des de Reactivació Socioeconòmica: 
 Creació d’una pàgina web de l’Àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid-19 (vegeu fitxa 1) 
 Difusió d’ajudes i subvencions a través de la web de Reactivació Socioeconòmica (vegeu 

fitxa 2) 
 Creació d’una Agència de Desenvolupament Local (vegeu fitxa 7) 
 EntreMans pallareses, promoció i enxarxament de l’artesania i els productes locals (vegeu 

fitxa 11) 
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EIX 2 - TURISME CONSCIENT I DIFERENCIAL 
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Objectiu: 
Adaptar l’oferta turística de la comarca als reptes globals de sostenibilitat i noves demandes del 
mercat. 

 

Continguts: 
 Desestacionalització 

 Apostar per estratègies de qualitat enfront d’estratègies de volum 

 Microsegmentació: especialitzar l’oferta en perfils concrets de clients 

 Definir un model de negoci del senderisme 
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Projectes operatius i descripció:  
 

2.1: Creació del Consorci de Promoció Turística del Pallars Sobirà 

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

 
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 

2.1.2. Construcció del carril Via Verda La Pobla-Esterri d’Àneu: 
◦ Creació d’una ruta ciclo-turística circular 

2.1.3. Projecte Sobirà és Cultura: 
◦ Disseny de tota l’activitat cultural i diferencial del territori i posterior promoció de 

paquets d’activitats culturals (e.g. concurs de degustació de productes, ruta 
vivencial pallaresa / gastronòmica / literària / memòria històrica / turisme 
industrial...) 

2.1.4. 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 

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

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

 
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 del 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 
 

 
Accions plantejades des de Reactivació Socioeconòmica: 
 Creació d’una pàgina web de l’Àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid19 (vegeu fitxa 1) 
 Difusió d’ajudes i subvencions a través de la web de Reactivació Socioeconòmica (vegeu 

fitxa 2) 
 Creació d’una Agència de Desenvolupament Local (vegeu fitxa 7) 
 EntreMans pallareses, promoció i enxarxament de l’artesania i els productes locals (vegeu 

fitxa 10) 
 Muntanya amunt (vegeu fitxa 11) 
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 EIX 3: TERRITORI INTEL·LIGENT 
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Objectiu: 
Fer del Pallars Sobirà un territori competitiu per a teletreballar o emprendre 
 

Continguts: 
 Millora de la connectivitat a tots els nuclis de població 

 Digitalització de les empreses 

 Creació d’un pool de coneixement i recursos 

 Promoció de l’economia social i cooperativa 
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Projectes operatius i descripció:  
3.1. Pla de connectivitat i digitalització del Pallars Sobirà  

 Objectiu: Desplegar la connectivitat d’alta velocitat a tots els nuclis de població del Pallars 

Sobirà 

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 

3.2. Crear una agència de desenvolupament local 

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

3.2.1. Crear una agència de desenvolupament local: 

o 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 

o Incorporació de tècnics per a poder desenvolupar les accions programades 

o Diversificació econòmica i creació de llocs de treball amb la col·laboració de les 

empreses del territori 

o Valorar la creació d’espais de co-working municipals 

o Recerca de finançament per a les empreses locals i projectes innovadors, amb 

incentius per a noves empreses que vulguin localitzar-se al territori 

o Col·laboració i cooperació amb Pallars Actiu 

o Augment de la formació de la població del Pallars 

o Transició de les empreses del Pallars a l’economia circular 
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Accions plantejades des de Reactivació Socioeconòmica: 
 Creació d’una pàgina web de l’Àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid19 (vegeu fitxa 1) 
 Difusió d’ajudes i subvencions a través de la web de Reactivació Socioeconòmica (vegeu 

fitxa 2) 
 Campanya d’habitatge: Tu també construeixes comarca, Lloga el teu pis! (vegeu fitxa 3) 
 Creació d’una plataforma compartida a l’APiA i Solsonès, d’accions formatives no reglades 

(vegeu fitxa 4) 
 Formació: mentoria de negocis digitals (vegeu fitxa 5) 

 Desplegament de la connectivitat d’alta velocitat als nuclis de població (vegeu fitxa 6) 

 Creació d’una Agència de Desenvolupament Local (vegeu fitxa 7) 

 Pallars Talent Digital (vegeu fitxa 8) 
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 EIX 4: CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE TALENT I POBLACIÓ 
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Objectiu: 
Treballar per l’arribada de nous pobladors i el retorn dels pallaresos que han marxat temporalment 

 

Continguts: 
 Qualitat de vida com a factor d’atracció de professionals i empreses 

 Enfortir l’educació post-obligatòria a la comarca 

 Facilitar l’accés a l’habitatge 
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Projectes operatius i descripció:  
4.1: Créixer al Pallars 

 Objectiu: Millorar i ampliar l’oferta d’habitatge i l’educació per a la captació i fidelització de la 
població 
 

4.1.1. Facilitar l’accés a l’habitatge: 

o 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 

o Realització d’un cens de pisos buits disponibles i d’una campanya de sensibilització als 

propietaris 

o Desenvolupament d’un parc públic d’habitatge social 

o Impuls a la creació de Cooperatives d’habitatge 

4.1.2. Impulsar experiències innovadores en zones rurals: 

o Disseny d'un model de parc empresarial adaptat a la realitat territorial de les comarques 

de muntanya 

o Oferta per assentar la població teletreballadora 

o Buscar fórmules per tal que les persones puguin envellir als seus pobles. 

 

4.2: Ampliar i singularitzar la proposta formativa de la comarca 

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

4.2.1. Enfortir l’educació post-obligatòria de la comarca 

o Creació d’oferta formativa per al desenvolupament del territori, creant formacions 

relacionades amb les feines existents 

o Creació d’un sistema d’ensenyament professional transfronterer, adaptat a les 

transformacions socioeconòmiques i les directrius de l’economia verda 

o Creació de nova oferta formativa d’art i música per fomentar el talent creatiu 

o Especialització en temes on la muntanya pugui ser un valor afegit 

o Establiment de vincles amb universitats i centres de recerca  

o Establiment de contactes i convenis amb la proposta d'indústria (doctorat industrial, FP 

dual) 

o 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: 

o Creació d’un edifici per a què els estudiants de fora del territori puguin viure-hi i estudiar, 

acompanyat d’una oferta formativa adaptada a la realitat laboral de la comarca 
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Accions plantejades des de Reactivació Socioeconòmica: 
 Creació d’una pàgina web de l’Àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid-19 (vegeu fitxa 1) 
 Difusió d’ajudes i subvencions a través de la web de Reactivació Socioeconòmica (vegeu fitxa 2) 
 Creació d’una plataforma compartida a l’APiA i Solsonès, d’accions formatives no reglades (vegeu 

fitxa 4) 
 Formació: mentoria de negocis digitals (vegeu fitxa 5) 
 Creació d’una Agència de Desenvolupament Local (vegeu fitxa 7) 
 Pallars Talent Digital (vegeu fitxa 8) 
 Talarany, xarxa de benvinguda al Pallars Sobirà (vegeu fitxa 9) 
 EntreMans pallareses, promoció i enxarxament de l’artesania i els productes locals (vegeu fitxa 

10) 
 Muntanya amunt (vegeu fitxa 11) 
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 EIX 5: TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILITAT 
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Objectiu: 
Contribuir a fer front als grans reptes de sostenibilitat i millorar l’aprofitament sostenible els recursos 
naturals 

 

Continguts: 
 Gestió forestal i aprofitament de la biomassa 

 Enfortir sector de la construcció sostenible 

 Impulsar la transició a economia circular de les empreses 
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Projectes operatius i descripció:  
5.1: Pallars referent en construcció sostenible de muntanya 

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

5.1.1. Reduir la petjada ecològica en la construcció, rehabilitació i consum energètic dels edificis: 

o Sensibilització sobre el certificat de construcció sostenibles 

o Adaptar la normativa urbanística perquè permeti potenciar l’establiment de plaques solars 

i la construcció de cases de fusta 

o Creació d’un espai d’innovació per a la construcció sostenible 

o Partenariats amb universitats i centres de recerca I+D 

5.2: Innovem en transport i mobilitat sostenible 

 Objectiu: Millorar la connectivitat mitjançant transport sostenible i impulsant polítiques de 
transport innovadores 
 

5.2.1. Impulsar la mobilitat sostenible: 
o Millora de la xarxa de transport públic: millorar freqüència i comunicacions de les valls 

amb els fons de les valls  

o Desenvolupament del transport integrat, modern, de baixes emissions i alternatiu 

o Creació d’un parc públic de vehicles elèctrics i establiment de nous punts de recàrrega.  

o Millora del manteniment de la xarxa de comunicacions.  

o Ús d’un aplicatiu de transport compartit 

o Reconversió servei de Correus al Pallars:  

o Valoració d’un possible conveni amb Correus per a facilitar el transport sostenible 

o 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 

o Utilització de vehicles sostenibles per a dur a terme el projecte 

 

 

Accions plantejades des de Reactivació Socioeconòmica: 

 Creació d’una pàgina web de l’Àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid-19 (vegeu fitxa 1)  

 Difusió d’ajudes i subvencions a través de la web de Reactivació Socioeconòmica (vegeu fitxa 2)  

 Creació d’una Agència de Desenvolupament Local (vegeu fitxa 7)  
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 EIX 6: MARCA DE TERRITORI 
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Objectiu: 
Posicionar el Pallars Sobirà com a referent de qualitat (turística, agroalimentària, de qualitat de 
vida, de sostenibilitat) 

 

Continguts: 
 Mantenir la identitat, autenticitat i originalitat de la comarca 

 Dotar la comarca d’un relat comú 
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Projectes operatius i descripció:  
6.1: Creació de marca del territori 

 Objectiu: 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.  

6.1.1. Crear i posicionar la marca i el relat del territori: 
o 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.  

o Identificació del territori del Pallars Sobirà sota el nom d'una marca o d'una forma i 
un estil de viure i treballar 

o Recull, manteniment i ordenació d’elements tradicionals pallaresos, tant culturals 
com ambientals 

o Estudi de mercat exhaustiu nacional i internacional 
o 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 

 

 
Accions plantejades des de Reactivació Socioeconòmica: 

 Creació d’una pàgina web de l’Àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid19 (vegeu fitxa 1) 
 Creació d’una Agència de Desenvolupament Local (vegeu fitxa 7) 
 Talarany, xarxa de benvinguda al Pallars Sobirà (vegeu fitxa 9) 
 EntreMans pallareses, promoció i enxarxament de l’artesania i els productes locals (vegeu 

fitxa 10) 
 Muntanya amunt (vegeu fitxa 11) 
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8-  FITXES DE PROGRAMES I PROJECTES  

8.1- Creació d’una pàgina web de l’Àrea de Reactivació 
Socioeconòmica Covid19 
 

TÍTOL DEL PROJECTE Pàgina web de l’àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid19 

DESCRIPCIÓ GENERAL 
 

Crear una pàgina web pròpia de l’àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid19 dins del web del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà. 
 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
Donar a conèixer l’existència de l’equip tècnic que es deu a la subvenció del DL 16/2020, de 5 de maig, així 
com publicitar les accions que se’n derivin i les notícies i informacions relacionades amb la reactivació 
socioeconòmica del Pallars Sobirà. 

 

Mesura núm. : 1 Àmbit: Informació general i notícies  socioeconòmiques 

Eix estratègic Sobirà 20-30: Mesura transversal i genèrica 

 OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 
 Recollir i difondre totes les accions, informacions i activitats 

relacionades amb la Reactivació Socioeconòmica al Pallars Sobirà 
 

Específics 

 
 Dissenyar una estructura web completa i comprensible 
 Recollir les feines realitzades anteriorment relacionades amb la 

temàtica 
 Concentrar els elements principals que es volen destacar 

 

Operatius/Activitats 

 
 Aprendre a fer anar el web del Consell Comarcal 
 Habilitar un espai per a notícies a la pàgina web 
 Habilitar enllaços i recursos Covid19 al web oficial de la Generalitat 
 Crear vincles amb les informacions i recursos de Promoció 

Econòmica destinats a empreses i emprenedoria 
 Crear vincles amb les informacions i recursos de Promoció 

Econòmica destinats a formació i treballadors 
 Crear un espai dinàmic difusor d’ajudes, beques i subvencions 
 Permetre la creació de noves pàgines que recullin les accions 

concretes de Reactivació Socioeconòmica 
 

DESTINATARIS DE LA MESURA 
 

Beneficiaris a qui s'adreça 

 
A tota la població del Pallars Sobirà, incloent-hi empreses, 
associacions, ens i institucions públiques, i habitants en general 
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Usuaris potencials 
 
6.930 habitants i totes les empreses, associacions i entitats de la 
comarca 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats 
 
Àrees d’informàtica, de comunicació, d’habitatge i de promoció 
econòmica del Consell Comarcal 

Agents 
- 

DESENVOLUPAMENT 

 
L’informàtic del Consell Comarcal crea els usuaris web per a l’equip tècnic de reactivació, que es descarrega 
el manual per a fer funcionar el web correctament. En paral·lel, dissenya l’estructura i continguts que caldrà 
que tingui la pàgina pròpia de Reactivació Socioeconòmica, tot valorant quins elements d’altres pàgines del 
web (com, per exemple, Promoció Econòmica o Oficina Local d’Habitatge) es poden o s’han d’aprofitar per 
tal de multiplicar la feina i no malgastar esforços o duplicar feina feta. 
Un cop dissenyada, la pàgina pròpia passa a tenir una actualització regular, tant en notícies, com en agenda 

d’esdeveniments, cursos i formacions, etc. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 0€ 

Fonts de finançament - 

CALENDARITZACIÓ 

 
Novembre 2020 

 Disseny i creació de la pàgina web 
Novembre 2020-Octubre 2021 

 Actualització regular de l’apartat de notícies 

 Actualització diària de l’apartat d’ajudes i subvencions 
 Actualització puntual de les accions concretes de reactivació socioeconòmica 

INDICADORS 
 
Nombres de visualitzacions, comparticions i redifusions de les publicacions fetes. 
Nombre d’enllaços de la pàgina des d’altres webs. 

COMUNICACIÓ 

 

El mateix projecte en si és una font de comunicació permanent. 

OBSERVACIONS 

 

És una feina que caldria valorar si mantenir un cop acabada la subvenció de reactivació socioeconòmica, o si 

bé es pot canalitzar cap a d’altres departaments preexistents. 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
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8.2- Difusió d’ajudes i subvencions a través de la web de Reactivació 
Socioeconòmica 

TÍTOL DEL PROJECTE Pàgina de web d’ajudes i subvencions 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
Crear un espai web propi on s’hi pengin totes les ajudes, beques, subvencions, etc., de les quals se’n puguin 
beneficiar tant la població com les empreses o entitats públiques del Pallars Sobirà. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
La situació de crisi social i econòmica en què ens trobem, encara ara, arran de la pandèmia de la Covid-19, fa 
més necessari que mai difondre les ajudes que arriben de les administracions. Poder-les centralitzar en una 
pàgina web de l’àrea de Reactivació Socioeconòmica Covid19 permet facilitar-ne la ubicació per a tothom i la 
difusió al conjunt de la població. 

 

Mesura núm. : 2 Àmbit: Ajudes econòmiques generals 

Eix estratègic Sobirà 20-30: 
 

Eixos 3 (territori intel·ligent) i 4 (captació i fidelització de talent i 
població) 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 

 Difondre les ajudes dirigides a persones i negocis afectats per la 
pandèmia de la Covid19 

 Difondre les ajudes, beques i subvencions que vagin en la línia de 
la reactivació socioeconòmica 
 

Específics 

 

 Fer arribar la informació necessària a la població. 
 Facilitar el coneixement d’ajudes i subvencions que permetin 

pal·liar la crisi. 
 Donar a conèixer les ajudes econòmiques a la població i a les 

empreses amb motiu de la Covid19. 
 Donar a conèixer les ajudes econòmiques genèriques per a la 

població i les empreses. 
 

Operatius/Activitats 

 

 Subscriure’s a canals específics del DOGC per rebre correus diaris 
sobre la informació requerida. 

 Actualitzar diàriament la pàgina web en funció de les ajudes 
publicades. 

 Facilitar la informació al responsables de comunicació perquè la 
difongui per les xarxes socials del Consell Comarcal. 
 

DESTINATARIS DE LA MESURA 

 

 

Beneficiaris a qui s'adreça Població, empreses, associacions i ens públics del Pallars Sobirà 
 

Usuaris potencials 
6.930 persones. Tot el sector empresarial i associatiu. Els 15 
ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal i els ens públics que 
deriven d’aquestes institucions 
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ESTAT D’EXECUCIÓ 

 

 

  

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats 
 

Comunicació, Oficina Jove 

Agents 
 

Altres perfils de les xarxes socials que se’n puguin fer ressò 

DESENVOLUPAMENT 

 

L’equip tècnic de reactivació socioeconòmica se subscriu als canals pertinent del DOGC per rebre’n la 

informació diàriament. A primera hora del dia, ho pengen al web. Acte seguit, n’envien la informació principal 

i l’enllaç a l’equip de comunicació, perquè en faci difusió pels diferents canals de xarxes socials del Consell 

Comarcal. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 0€ 

Fonts de finançament - 

CALENDARITZACIÓ 

 
Novembre 2020 

• Creació de la pàgina web 

• Subscripció als canals del DOGC 

Novembre 2020-Octubre 2021 

• Actualització de la pàgina web 

• Facilitació dels missatges a comunicació 

 

INDICADORS 
 
Nombres de visualitzacions, comparticions i redifusions de les publicacions fetes. 
Nombre de contactes rebuts a partir de la publicació d’ajudes i subvencions. 

COMUNICACIÓ 
 

El mateix projecte en si és una font de comunicació permanent. 

OBSERVACIONS 
 

És una feina que convindria mantenir un cop acabada la subvenció de reactivació socioeconòmica, ja que té 

utilitat permanent. 

 



 

59 
 

8.3- Campanya d’habitatge: Tu també construeixes comarca, Lloga 
el teu pis! 
 

 

TÍTOL DEL PROJECTE Tu també construeixes comarca: Lloga el teu pis! 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
Volem mobilitzar pisos buits d’arreu de la comarca per tal d’ampliar-ne el nombre disponible a la borsa local 
d’habitatge. Es vol arribar a la població per terra, mar i aire, amb una campanya dirigida a la població gran que 
té un pis buit i, sobretot per por, recels o desconeixement, no posa el pis en lloguer a la borsa. 
 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
• Existència de molts pisos buits a la comarca 
• Necessitat de fixar població, tant d’atreure’n de nova com d’evitar que en marxi 
• Escassetat de disponibilitat de pisos buits 

• Recels dels propietaris a l’hora de llogar 
• Desconeixement dels beneficis de la borsa per als propietaris 

• Saturació de tasques de la tècnica referent d’habitatge 

 

Mesura núm. : 3 Àmbit: Habitatge 

Eix estratègic Sobirà 20-30: Captació i fidelització de talent i població 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 

• Augmentar el parc de lloguer públic 

• Abaixar els preus de lloguer en general 
 

Específics 

 

• Fer aflorar pisos buits i posar-los al mercat 
• Ampliar la borsa d’habitatges de l’oficina 

• Descongestionar la llista d’espera de la borsa 

• Contribuir a la baixa dels preus dels lloguers 

• Fixar població a la comarca 

• Rejovenir la població comarcal 
• Rehabilitar habitatges en decadència 
 

Operatius/Activitats 

 

 Crear una subpàgina web a Reactivació Socioeconòmica enllaça a 
l’Oficina local d’Habitatge on es pugui trobar tot allò relacionat 
amb la campanya: 
o Explicació de la campanya en si 
o Formulari d’inscripció. 
o Materials de difusió (full volant, postals i cartell) 

 Per part de l’equip tècnic de Reactivació Socioeconòmica: 
o Contactar amb els alcaldes per explicar la campanya i 

esperonar-los a la seva implicació activa. 
o Facilitació de cartells i materials de difusió als municipis. 
o Facilitació d’un missatge amb imatge per a fer córrer per canals 

institucionals i informals. 

 Per part dels alcaldes: 
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o facilitació d’espais on penjar cartells als diferents pobles dels 
municipis 

o Facilitació de la distribució de fulls volants en diferents punts 
dels municipis 

o Difusió del missatge de la campanya per canals institucionals 
(eBando, etc) i informals (grups de WhatsApp del poble, 
missatges a persones concrets) 

o Facilitació del cens d’habitatges de propietat municipals (pas 
previ al cens municipal total) 
 

DESTINATARIS DE LA MESURA 
 

Beneficiaris a qui s'adreça 

 

Gent jove de la comarca; Gent propietària de la comarca; Gent de fora 
de la comarca que vol venir a viure-hi 
 

Usuaris potencials 
 

Un mínim de 20 i un òptim de 100 persones. 
 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats 
 

Oficina local d’habitatge del CC del Pallars Sobirà 
 

Agents 

 

AODL de Vall de Cardós 

Els 15 ajuntaments de la comarca 

Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

DESENVOLUPAMENT 

 

 Disseny i tancament de la campanya amb l’Oficina local d’habitatge, també en contacte estret amb l’AODL 
de Vall de Cardós, que ja en desenvolupa una de similar. 

 Aprovació política per part del Consell Comarcal. 
 Trasllat als ajuntaments. 
 Elaboració de materials i conceptualització de la campanya. 
 Execució de la campanya. 
 Anàlisi i valoració dels resultats. 
 Propostes de continuïtat. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost Edició i impressió de fulls volants, postals i cartells: 1130€ iva inclòs 
 
 

Fonts de finançament Fons propis del Consell Comarcal 

CALENDARITZACIÓ 

 
Abril - maig 2021 | Disseny i preparació de la campanya 

Juny - setembre 2021 | Realització de la campanya 

Octubre 2021 | Valoració de la campanya 
 
 

 

INDICADORS 
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• Nombre de pisos buits que es posen al mercat de lloguer 
• Percentatge d’augment de la borsa d’habitatges de l’oficina 

• Nombre de nous contractes fets a través de la borsa 

• Variació del preu mitjà del lloguer 
• Nombre de residents a la comarca 

• Mitjana d’edat de la població resident a la comarca 

COMUNICACIÓ 

 
Caldrà posar-ho en marxa amb un tret de sortida que cridi l’atenció. En aquest sentit, caldria 

valorar des d’una cosa de màxims (acció pública*) fins a una de mínims (nota de premsa als 

mitjans), passant per entremig (declaracions polítiques i/o de la tècnica d’habitatge als mitjans 

convocats en una roda de premsa o similar). 
* l’acció pública podria ser un repartiment de fulls volants a un mercat i/o mitjançant una bustiada, previ avís 
als mitjans perquè ho gravessin i en fessin difusió + declaracions de càrrecs polític i/o de la tècnica d’habitatge. 
Així doncs, caldria desplegar els diferents elements: 

• Pàgina web 

• Fulls volants 

• Cartells 

• Acció pública, si s’escau 

• Declaracions a premsa, si s’escau 

• NdP i contacte amb mitjans de comunicació 

• Difusió via eBandos municipals 

• Difusió via xarxes socials del Consell Comarcal i dels municipis 

Full volant: 
Tu també construeixes comarca: Lloga el teu pis! 

Al Pallars Sobirà, ens hi falta gent. Per sort, hi tenim cases per acollir-hi tant gent que n’ha marxat 
com gent nova que vulgui arrelar a la comarca. 
Tens un habitatge disponible i li vols donar vida? Posa’l a lloguer de forma segura i gratuïta amb 

l’oficina d’habitatge! 
L’oficina d’habitatge és un servei gratuït del consell comarcal que facilita els tràmits i dóna garanties i 
assegurances als propietaris. El teu pis buit, la teva casa tancada, poden ser habitades de manera segura i 
garantida. I fer-ho, no et costarà res. 

• lloga 

• amb garanties 

• possibilitat d’ajuts 

• tramitació gratuïta 

 • Assessorament personalitzat 
 

Formulari de contacte per als propietaris: 
El teu pis construeix Pallars Sobirà; el teu pis repobla la comarca. 
Donar vida a habitatges tancats és donar vida a la comarca. Tu hi guanyes; el Pallars Sobirà, 
també. 

Tens un pis o casa que vols posar en lloguer a l’oficina d’habitatge? Fes-nos-ho saber i ens posarem en contacte 
amb tu! 
Dades personals: 

• Nom i cognoms 

• DNI 
• Telèfon de contacte 

• Adreça electrònica 
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Dades de l’immoble 

• Poble (desplegable amb els 135 pobles) 
• Municipi (automàtic o desplegable amb els 15 municipis) 
• Tipologia (desplegable: pis, casa, masia, loft, estudi, altres) 
• Superfície 

• Nombre d’habitacions 

• Nombre de lavabos 

• Ascensor: sí / no 

• Adreça completa 

• Calefacció: sí / no 

• Característiques destacades (opcional; per exemple, si té bona orientació solar, etc) 
• Fotografies 

Formulari de contacte per a qui vol llogar: 
Dades personals: 

• Nom i cognoms 

• DNI 
• Telèfon de contacte 

• Adreça electrònica 

• Data de naixement 
• Adreça actual 
• CP actual 
• Situació laboral actual 
• Ingressos de la unitat familiar 
• Què busca? 

• Poble o municipis preferents, per ordre (màxim 5) 
• Tipus d’immoble (desplegable: pis, casa, masia, loft, estudi, altres) 
• Persones que s’hi mudaran 

• Previsió de temps que s’hi establiran 

• Nombre mínim d’habitacions 

• Moblat: sí / indiferent 
• Ascensor: sí / indiferent 
• Preu màxim mensual 
• Motiu del canvi 
• Quins requisits són imprescindibles (desplegable: població; superfície; estil d’immoble; nombre 
d’habitacions; disponibilitat d’ascensor; preu màxim) 

OBSERVACIONS 

 
Enfocament i continguts 

Cal que sigui planer i senzill, enfocat al padrí/na que té un pis buit i li costa posar-lo en lloguer per pors, recels 
o desconeixements. Cal destacar els beneficis que hi haurà directament per a ell si posa el pis en lloguer i 
indirectament per al conjunt de la comarca. Cal destacar-ne que és un servei gratuït i que s’hi donen garanties 
i assegurances. 
 

Altres 

Dates a poder tenir en compte per a lligar de manera promocional per a inici o final de la 

campanya: 
• 11 de juliol: Dia Mundial de la Població 

• 7 d’octubre (1r dilluns d’octubre): Dia Mundial de l’Hàbitat 
• 15 d’octubre: Dia Mundial de la Dona Rural 

INSTRUMENTS I EXPERIÈNCIES PRÈVIES 
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ESTAT D’EXECUCIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instruments 

    • ICF1, rehabilitació d’obra nova. Dissenyat per ajudar a la promoció d’habitatge de lloguer, al territori, 
normalment de nova construcció. També per a rehabilitació d’habitatges, etc., com per exemple d’una masia 
que convertim en habitatges. Es podrien activar préstecs de lloguer social, a 25 anys (ara reconvertint-los a 
30), a interès fix, ells hi posen 2 punts de bonificació d’interès (del 4’5% fix passen al 2’25%, que és l’interès 
que acaba pagant el prestatari, el municipi, durant aquests 30 anys). 
        ◦ Ajuts a la promoció (no préstecs), van més justos de diners. A l’espera que els ajudin els fons europeus. 
 

        ◦ És necessari i prioritari dotar-se d’habitatges públics de lloguer social. 
        ◦ A punt d’obrir convocatòria que serà per a sòls públics, on s’hi podran presentar aquestes propostes 
concretes. 
    • ICF2, Compra d’habitatge de segona mà. Programa obert, adquireixen habitatges per la via del dret de 
tempteig i retracte (amb límit de 90.000€ per pis). Donen crèdit i ajuden a pagar-lo. Programa més pensat per 
a situacions d’emergència o de persones amb recursos més baixos, però no exclou d’altres llogaters. 
    • Programa de les borses. Intenten que des dels municipis (titulars de les borses) fan tasca d’intermediació 
entre propietaris que tenen habitatges buits i llogaters que vulguin llogar-lo. L’Agència ofereix tota una sèrie 
de condicions i avantatges. Tenen 8.000 habitatges arreu de Catalunya en les diverses borses. 
    • Programa de cessió. Propietari li lloga habitatge a l’ajuntament, i és ell qui li lloga al llogater final. Dóna 
més garanties al propietari, perquè el llogater és l’ajuntament. 
    • Altres coses que es podrien tenir. Tinences intermitges entre la propietat i el lloguer, hi ha diferents variants 
i opcions, com a eines per adaptar-se a situacions del món rural. Per exemple, cessions temporals a canvi 
d’obres d’adequació (a un ajuntament, que en fa obres i ho recupera llogant-lo, ja que durant aquell temps 
n’és el propietari). Cal posar en marxa mecanismes diferents, adaptats a les necessitats. 
    • Adaptació dels marcs normatius al món rural. Caldria certa modificació legislativa, p.ex. expropiació 
d’habitatges buits; expropiació per manca de rehabilitació... que són eines reservades a municipis amb forta 
demanda, però es podria treure aquesta limitació i que es pogués aplicar també en municipis on s’apliquen 
polítiques de repoblament. 
 

Experiència de Vallcebre 

    • Promoció nous habitatges en terrenys municipals? No 

    • dinamització patrimoni privat? Sí 
    • rehabilitació patrimoni municipal? Sí 
Van fer estudi d’habitatge social parc construït a Vallcebre: Estudi fet ad hoc, molt ajustat a les necessitats i les 
possibilitats que tenien. Importància d’aquest document tècnic, una mena de full de ruta que els guia fins ara. 
Figura de l’agent de rehabilitació: no funciona. 
Actuació sobre part privat d’habitatge. Fracassen a l’hora de captar habitatge per a la borsa. 
Se centren en el parc públic. 5 experiències. 
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8.4- Creació d’una plataforma compartida a l’APiA i Solsonès, 
d’accions formatives no reglades 

 

TÍTOL DEL PROJECTE 

 

Appias, Plataforma compartida d’accions formatives, no reglades, a 
l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès.   

DESCRIPCIÓ GENERAL 
 

 Compartir l’oferta formativa, no reglada, de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès per optimitzar recursos al 

llarg de l’any 2021.  

 Ampliar l’oferta formativa accessible per la ciutadania l’any 2021. 

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 

 Les comarques de l’APIA tenen una amplia oferta de formació no reglada, però es troben amb la dificultat 
de difondre-les i arribar a tots els usuaris interessats.  

 Existència d’una amplia oferta formativa no reglada 
 Necessitat de que arribi al públic clau de les diferents comarques 
 Escassetat d’eines de difusió de formacions no reglades. 
 

Mesura núm. : 4 Àmbit: Formació professional i laboral contínua 

Eix estratègic Sobirà 20-30:  Combina elements de l’eix 3- Territori intel·ligent i de l’eix 4- Captació 
i fidelització de talent i població 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 
 

Obtenir una plataforma compartida on es visualitzin totes les accions 
formatives no reglades de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès 
 

Específics 

 

 Crear col·laboració i treball en equip entre els territoris de l’APIA 
i el Solsonès. 

 Facilitar la formació de l’oferta formativa no reglada 

 Facilitar la difusió d’informació entre les entitats formatives i el 
públic objectiu 

 Crear una plataforma formativa de referència en l’APIA i 
Solsonès. 

Operatius/Activitats 

 

 Anàlisis d’una necessitat comuna de totes les comarques 

 Decisió de l’acció a realitzar 

 Construcció de la plataforma virtual 

 Trobades virtuals per anar definint la plataforma 

 Difusió de la nova eina a totes les entitats que imparteixen 
formació no reglada per a què s’autogestioni a llarg termini. 

 Campanya de difusió de la plataforma 

DESTINATARIS DE LA MESURA 

 Beneficiaris a qui s'adreça 

 

Agents de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès que ofereixin accions 

formatives no reglades 
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Usuaris potencials 
Població activa en general que vulgui ampliar coneixements 

formatius 

 TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats Recursos tècnics propis 

Agents 
Personal tècnic dels Plans de reactivació socioeconòmica 

Personal tècnic dels ens que ofereixen formació no reglada 

 

 
DESENVOLUPAMENT 

 

 Mantenir i consolidar l’eina com un referent a nivell de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès pel que fa a 

l’accés la formació no reglada 

 Construir una eina adaptada que respongui a les necessitats del projecte 

 Especialitzar l’oferta formativa no reglada a l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès 

 Compartir una plataforma online que permeti oferir les formacions en streaming 

 Dotar de recursos materials els ens que organitzen formacions perquè estiguin adaptats a les necessitats 

actuals  

 Fer extensiva l’eina a tot el territori de la Diputació de Lleida 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 0€ 

Fonts de finançament - 
 CALENDARITZACIÓ 
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ACTIVITATS 
 

- Identificació i contacte dels agents 
territorials que ofereixen formació 
no reglada a l’Alt Pirineu, l’Aran i el 
Solsonès 
 

- Identificació de l’eina a utilitzar.  
 

- Identificació de la informació que 
ha de contenir l’eina compartida. 
   

- Creació dels formularis i de 
l’esquema de la base de dades 
compartida 
 

- Protocol d’introducció de dades / 
protocol 
 
 

- Introducció de les accions 
formatives 
 

- Introducció dels materials a 
compartir (powerpoints, vídeos...) 
 

- Model de governança  
 

- Traspàs i governança de la gestió 
de l’eina 

RESPONSABLE 
 
Cada comarca 
 
 
 
 
Entre tots 
 
Alt Urgell/Pallars 
Sobirà (Oficina jove 
del Sobirà) 
Alt Urgell/Pallars 
Sobirà (Oficina jove 
del Sobirà) 
 
Pallars Jussà/Pallars 
Sobirà ((Roger i 
Òscar) 
 
Cada agent 
 
 
Cada agent 
 
 
Alta Ribagorça 
 
Cada agent 
 

TEMPORALITAT 
 
30 d’abril 2021 
 
 
 
 
30 abril 2021 
 
30 d’abril de 2021 
 
 
30 d’abril de 2021 
 
 
 
30 d’abril de 2021 
 
 
 
Maig – Octubre 2021 
 
 
Maig – Octubre 2021 
 
 
30 d’abril de 2021 
 
Juny – Octubre 2021 

 

INDICADORS 
 

 Nombre d’entitats donades d’alta a la plataforma 

 Nombre de comarques participants en el projecte 

 Nombre d’accions formatives 

 Nombre de persones usuàries 

 
COMUNICACIÓ 

 

 Correu electrònic a tots els agents que ofereixen accions formatives no reglades. 

 Nota de premsa per donar a conèixer la plataforma. 

ESTAT D’EXECUCIÓ 

 
 



 

67 
 

8.5- Formació: mentoria de negocis digitals 
 

TÍTOL DEL PROJECTE Mentoria de negocis digitals 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
Formació basada en una Mentoria de Negocis Digitals. Es tracta d’acompanyar l’alumne d’una manera 
personalitzada en la creació o millora del seu negoci i, al mateix temps, que adquireix els coneixements i 
experiències de tots els components del grup. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
Es vol elevar i millorar el nivell d’alfabetització digital de les empreses del Pallars Sobirà, no només 
quantitativament sinó també qualitativament. En aquest sentit, es vol fer una aposta per tal que la formació 
que rebin els participants sigui concreta i especificada i els permeti emprar les eines que necessiten, saber-
se posicionar i monetitzar les seves webs, entre d’altres. 
La metodologia basada en la mentoria fomenta que els alumnes estiguin motivats en l’aprenentatge, 
adquireixin els coneixements impartits i realment els aportin valor i resultats directes en els seus negocis, 
objectiu principal de la formació. 
Aquesta metodologia és altament eficaç principalment per les següents raons: 

1- Combina la Teoria i la Pràctica 
2- Els coneixements són personalitzats. 
3- Comparteixen les seves experiències, pors i èxits en el grup de gent per iguals. 
4- Se senten recolzats per un equip professional i tècnic. 
5- Tots els coneixements que reben són aplicables i eficaços pel seu negoci. 
6- Durant el procés, veuen les millores aconseguides. 
7- Adquireixen una metodologia de treball. 

 

Mesura núm. : 5 Àmbit: Digitalització  

Eix estratègic Sobirà 20-30: Combina elements de l’eix 3- Territori intel·ligent i de l’eix 4- Captació i 
fidelització de talent i població 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 

Elevar el nivell de formació digital d’empreses del Pallars i millorar-ne 
el seu posicionament virtual 
 

Específics 

 

 Aconseguir que el màxim d’empreses del Pallars que hi puguin 
participar ho facin. 

 Estendre la idea de la necessitat d’elevar la formació digital i de 
comerç virtual. 
 

Operatius/Activitats 

 

 Fer difusió de la mentoria per canals del consell comarcal, dels 
ajuntaments i d’agrupacions empresarials 

 Cercar telefònicament possibles empreses participants 

 Difondre la necessitat de millorar posicionaments a internet i el 
comerç digital 

DESTINATARIS DE LA MESURA 
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Beneficiaris a qui s'adreça 
 
Empreses que vulguin millorar o crear el seu negoci virtual a partir 
d’una metodologia concreta molt personalitzada 

Usuaris potencials 
 

80 empreses del conjunt de l’APiA i el Solsonès (11-12 per comarca) 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats Promoció Econòmica, Joventut 

Agents 
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida; agència 
Dicrea’t; comarques de l’APiA-Solsonès 

DESENVOLUPAMENT 
 

Els equips de Reactivació Socioeconòmica i Promoció Econòmica, especialment, han de liderar la difusió i 

promoció del curs per tal d’arribar al públic potencial i aconseguir els entre 10 i 13 participants que 

corresponen per comarca. Caldrà comptar amb el responsable de comunicació del Consell Comarcal perquè 

en faci difusió a l’engròs. També es podrà comptar amb l’Oficina Jove per a difondre-ho. 

Així mateix, caldrà que Promoció Econòmica faci una crida i cerca més afinada, ja que és qui coneix millor el 

territori i les empreses que podrien poder i voler participar-hi. A més, haurà de ser també Promoció 

Econòmica qui faci el seguiment i valoració del curs mentre aquest tingui lloc i conclogui, ja que l’equip tècnic 

de Reactivació Socioeconòmica ja no hi serà. 

L’acció en si, és a dir, el desenvolupament del curs i la formació de la mentoria van a càrrec de l’empresa 

externa. La valoració global caldrà fer-la conjuntament amb ella i amb el patronat de PromEco de la Diputació 

de Lleida, així com l’opinió de la resta de comarques de l’APiA que hi han participat. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 10.760 € 

Fonts de finançament 5.000€ van a càrrec del Patronat de Promoció Econòmica de la 
Diputació de Lleida 

5.760€ van a càrrec de les mateixes persones assistents al curs 
(a raó de 80 persones * 72 € / persona) 

CALENDARITZACIÓ 

 
Juliol 2021 

• presentació del curs i els seus continguts a les comarques de l’APiA 

Agost 2021 

• enllestiment dels materials formatius 

Setembre – octubre 2021 

• difusió del curs i crida i selecció dels participants 

Octubre 2021 – Febrer 2022 

• celebració del curs formal 
A partir de Febrer 2022 

 seguiment formatiu telemàtic a càrrec de l’empresa 

INDICADORS 
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Nombre d’empreses participants. 
Nombre d’empreses en llista d’espera. 
Grau de satisfacció dels participants al curs. 
Percentatges de millora o creixement del volum de negoci de les empreses participants. 

COMUNICACIÓ 

 
Difusió mitjançant: 

- Web del consell comarcal 
- Xarxes socials del consell comarcal 
- eBando dels ajuntaments 

- Trucades per part de Promoció Econòmica 

 

 ESTAT D’EXECUCIÓ 
 

El taller s’inicia a l’octubre, Promoció Econòmica es farà càrrec de les incidències que 
puguin sorgir en la realització del curs.  
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8.6- Desplegament de la connectivitat d’alta velocitat als nuclis de 
població 

TÍTOL DEL PROJECTE 
Connecta’t Pallars: Desplegament de la connectivitat d’alta velocitat a 
tots els nuclis de població 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Fer arribar la connexió d’alta velocitat a tota la comarca. 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

● Necessitat de dotar de connexió a banda ampla al 20% del territori que no té accés. 
● Ampliar la cobertura, velocitats i capacitat de la connexió actual 
● Manca d’innovació empresarial 
● Empreses no digitalitzades 

● Incapacitat per teletreballar a una bona part del territori. 
● Falta de capacitat per atreure empreses tecnològiques. 

 

Mesura núm. : 6 Àmbit: Telecomunicacions 

Eix estratègic Sobirà 20-30: Eix 3: Territori intel·ligent 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 
 

Desplegar l’alta velocitat per a tota la comarca 
 

Específics 

 

● Retenció i atracció de talent i població. 
● Impulsar el teletreball. 
● Promoure espais de coworking. 
● Digitalització empresarial. 
● Formació digital. 
● Atracció empresarial. 

 

Operatius/Activitats 

 

● Canviar els enllaços de radiofreqüència existents de 30mb/s per 
uns de 100mb/s. 

● Implantar nous enllaços de 100mb/s per arribar al 99,9% del 
territori. 

 

DESTINATARIS DE LA MESURA 

 
Beneficiaris a qui s'adreça Tota la població 

Usuaris potencials Els 6.930 habitants, així com totes les entitats, empreses i ens públics. 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats Tècnics reactivació socioeconòmica Covid19 

Agents 
Wicat.net 
LocalRet 

DESENVOLUPAMENT 

 

 Proposta de connectivitat comarcal 

 Pressupost 
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 Aprovació política 

 Cercar fonts de finançament (municipals, comarcals i provincials) 

 Execució 

 Campanya comunicativa 

 Anàlisis i valoració dels resultats 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 300.000€ 

Fonts de finançament Fons propis del consell comarcal, dels municipis i de la diputació de 
Lleida. 

CALENDARITZACIÓ 

 
Febrer - Març 2021: Disseny de la proposta 

Abril - Maig 2021: Vist-i-plau polític i reunió de secretaris per donar cabuda al projecte. 
Juny-Agost: reestructuració de la proposta.  
Setembre 2021: Reunió amb assessors externs 

Octubre 2021: reunió amb agents interessats  
Novembre 2021: Publicació de l’ajut per l’execució de l’acció 
2022: execució i lectura resultats 

INDICADORS 
 
Percentatge de població potencial amb accés a banda ampla. 
Augment absolut d'habitants 

Increment del teixit empresarial digital. 

COMUNICACIÓ 

 
Difusió mitjançant: 

- Xarxes socials 

- eBando 

- Webs municipals 

- Wicat 
 

OBSERVACIONS 

 
Referències: http://www.alturgell.cat/sites/default/files/alt-urgell-en-xarxa-v20-triptic.pdf 
 
Que es la tecnologia Wimax? i principals preus d’operadores (a nivell estatal) 
https://www.adslzone.net/reportajes/wifi/que-es-wimax/ 
 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
 

S’ha fet la reunió amb Localret per buscar assessorament amb temes de 
telecomunicacions. S’hauria de treure un ajut per a què les operadores interessades 

presentessin el seu projecte. Cal valorar molt bé, quines actuacions ja s’estan executant a través del Ministerio 
i la Generalitat per no solapar-se o fer una obra que amb poc temps quedi obsoleta. 
 

 

 

 

http://www.alturgell.cat/sites/default/files/alt-urgell-en-xarxa-v20-triptic.pdf
https://www.adslzone.net/reportajes/wifi/que-es-wimax/
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8.7- Creació d’una Agència de Desenvolupament Local 
 

TÍTOL DEL PROJECTE Creació d’una Agència de Desenvolupament Local 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
Crear una Agència de Desenvolupament Local que faci les funcions de desenvolupament del territori, entès 
en clau global/holística, així com faci també de coordinador dels diferents ens locals i comarcals que puguin 
executar accions formatives, professionals o turístiques, sempre sota un enfocament o coordinació comarcal, 
amb uns objectius fixats anteriorment. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
Al Pallars Sobirà li manca un agent aglutinador que pensi, proposi i actuï en clau comarcal, tot fent de punt 
de trobada entre la iniciativa privada i la pública, que posi el bé comú de la comarca i la seva població com a 
objectiu prioritari i vetlli per alinear els diferents agents socials i econòmics en aquest sentit. 
 

Mesura núm. : 7 Àmbit: Tots 

Eix estratègic Sobirà 20-30: Tots 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 
 

 Crear una Agència de Desenvolupament Local del Pallars Sobirà 
 

Específics 

 

 Analitzar les mancances i necessitats del Pallars Sobirà amb relació 
al desenvolupament local. 

 Elaborar una anàlisi compartida entre diferents agents del territori. 

 Traçar les principals línies de treball i objectius a curt termini. 

 Dissenyar l’esquelet i l’organigrama de l’ADL. 

 Cercar les fonts de finançament i pressupost de l’ADL. 
 

Operatius/Activitats 

 

 Fer una dinàmica entre els diferents serveis/àrees del CC. 

 Dur a terme taules rodones sectorials amb agents públics. 

 Dur a terme taules rodones sectorials amb agents associatius. 

 Dur a terme taules rodones sectorials amb agents empresarials. 

 Entrevistar-te amb responsables d’altres ADL. 

 Elaborar una radiografia compartida entre els diferents agents. 

 Realitzar unes jornades que serveixin per a marcar objectius i 
camins. 

 Fer recerca d’opcions de finançament estable. 

 Cercar subvencions que permetin arrencar l’ADL. 
 

DESTINATARIS DE LA MESURA 
 Beneficiaris a qui s'adreça Comarca en general: població, empreses, sector públic i tercer sector 

Usuaris potencials 
Tota la població (6.930 persones) del Pallars Sobirà, incloent les 
empreses, associacions i ens públics. 

TREBALL COL.LABORATIU 
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Serveis implicats 
Gerència, Turisme, Medi Ambient, Habitatge, Oficina Jove, Promoció 
Econòmica 

Agents 
Associacions d’empresaris; Pallars Actiu; Entitats educatives; Entitats 
culturals i associatives. 

DESENVOLUPAMENT 

 

Plantejament de la idea inicial als agents. Intercanvi d’opinions respecte mancances i necessitats. Intercanvi 

d’opinions de mesures a dur a terme. Valoració de possibles aportacions per part dels agents (formar part 

de l’ADL, col·laborar-hi, aportar-hi econòmicament, vincle posterior, etc.). Concreció d’un pla detallat de 

creació i implementació de l’ADL. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost Hores de les jornades laborals dels equips tècnics 

Fonts de finançament Fonts propis del Consell Comarcal i dels Ajuntaments. 

CALENDARITZACIÓ 

 
Gener 2022:  

 Aprovació de la proposta per part de la consell de govern del Consell Comarcal 
Maig-juny 2022: 

 Fer una dinàmica entre els diferents serveis/àrees del CC 
Juny-agost 2022:  

 Dur a terme taules rodones sectorials amb agents públics  

 Dur a terme taules rodones sectorials amb agents associatius 

 Dur a terme taules rodones sectorials amb agents empresarials 

 Entrevistes amb responsables d’altres ADL 
Setembre 2022:  

 Elaborar una radiografia compartida entre els diferents agents 
Setembre-octubre 2022: 

 Fer recerca d’opcions de finançament estable 
Octubre 2022:  

 Realitzar unes jornades que serveixin per a marcar objectius i camins 

 Cercar subvencions que permetin arrencar l’ADL 

INDICADORS 
 

 Elaboració de la radiografia que detecta necessitats i mancances 

 Realització d’un pla de viabilitat 

 Disseny de l’organigrama i els estatuts de l’ADL 
 Creació de l’ADL 

COMUNICACIÓ 
 

Es tracta d’un projecte essencialment intern i organitzatiu, fins que no es crea definitivament. Serà aleshores, 

al final del projecte en si, quan caldrà abordar aquest aspecte. 

 

 

 

OBSERVACIONS 
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Cal predisposició política clara abans de començar. 

És una aposta per a poder desenvolupar accions i projectes amb un impacte a llarg termini. Els exemples de 

projectes dels quals es podria fer càrrec son: Talarany, xarxa de benvinguda al Pallars Sobirà (fitxa 9) i 

EntreMans pallareses (fitxa 10). 

ESTAT D’EXECUCIÓ 
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8.8- Celebració d’una setmana digital pallaresa 
TÍTOL DEL PROJECTE Pallars Talent Digital 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
Organitzar una setmana on 10 treballadors del sector digital residents en zones urbanes, comparteixin 
l’experiència de treballar en remot des d’un entorn rural, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. 
 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
La pandèmia ha impulsat la digitalització de les empreses i l’augment del treball en remot, aquest fet ha elevat 
el nombre de professionals digitals que estan traslladant la seva llar al medi rural en la busca d’una millor 
qualitat de vida. Aquesta situació pot convertir-se en una nova oportunitat per les zones rurals, entre elles 
els Pallars, per augmentar la seva població, activar i diversificar la seva economia, a la vegada que augmentar-
ne els serveis digitals. 

 

Mesura núm. : 8 Àmbit: Digitalització, atracció població, diversificació 
economia 

Eix estratègic Sobirà 20-30: 3.1 Digitalització del Pallars i 4.1 Créixer al Pallars 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 
Executar una setmana digital pallaresa, la qual incentivi l’atracció de 
treballadors digitals cap al territori, els quals poden aportar 
coneixement, diversificar l’economia, afavorir la transició digital i situar 
els Pallars com a comarques referents en professions digitals. 
 

Específics 

 
 Situar els Pallars com a llocs estratègics en el mapa pel treball 

digital i el teletreball.  
 Posar en valor la qualitat de la vida rural 
 Fixar població 
 Captar un perfil concret de població que aporta talent 
 Difondre les noves professions digitals com alternatives laborals al 

territori 
 Incentivar l’aposta comarcal cap a la transició digital 
 Diversificar l’economia territorial 

 

Operatius/Activitats 

 
 Treballar conjuntament i establir sinergies entre el Pallars Jussà i el 

Pallars Sobirà. 
 Recull d’espais de coworking on poder desenvolupar el teletreball 
 Recull d’activitats relacionades amb la vida als Pallars posant 

èmfasi en la qualitat de vida. 
 Elaboració d’un dossier de benvinguda. 
 Recull d’habitatges que s’adeqüin a les necessitats de la setmana. 
 Crear una borsa de participants i gestionar el procés de selecció. 
 Fer una jornada on es posi en valor les sortides professionals del 

món digital per la població i per els instituts.  
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 Crear vincles entre el món digital i el món rural per afavorir la 
transformació digital del sector primari. 

 

DESTINATARIS DE LA MESURA 

 Beneficiaris a qui s'adreça Treballadors digitals de zones urbanes i població interessada del 
territori 

Usuaris potencials Treballadors digitals 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats 
 
Consell comarcal Pallars Sobirà, Consell Comarcal Pallars Jussà 

Agents 
 
Barcelona Digital Talent, GAL Leader Pirineu Occidental, Pallars Actiu  

DESENVOLUPAMENT 

 

Preparació: Aproximació d’opinions entre els serveis implicats. Intercanvi d’opinions i possibles aportacions 

amb els agents implicats. Concreció de pressupost. Planificació de la setmana i organització de les activitats. 

Cerca i selecció de candidats. Execució de la setmana “Pallars Talent Digital”. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 7300€ (10 participants) 

Fonts de finançament Barcelona Digital Talent , Consells Comarcals, Consorci Leader Pirineu 
Occidental 

CALENDARITZACIÓ 
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Calendarització inicial: 

Maig 2021: 

 reunions Pallars Jussà i Pallars Sobirà per definir l’acció comuna 

Juny 2021:      

 reunió amb els agents implicats. Definició i cerca de pressupost.  

Juliol 2021:  

 elaboració del dossier de benvinguda 

 planificació de les activitats de la setmana 

 cerca d’allotjaments i espais de coworking 

Agost i setembre 2021:  

 cerca i selecció de candidats  

 formalització de la reserva d’espais. 

Octubre 2021:  

 realització de la setmana “Pallars Talent Digital” 

 

 Calendarització final: finalment degut a un contratemps amb el pressupost, es decideix deixar tota la 

documentació preparada per a presentar-se a la següent convocatòria de Catalunya Rural Hub 2022 

convocada per BDT. 

Tasques pendents: 

 Seguiment de la convocatòria 

 Escriptura del projecte a presentar 

 En cas de ser seleccionats, refer la calendarització inicial als nous tempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORS 
 

 Població del Pallars Jussà i Pallars Sobirà assistent a la jornada 

 Enquesta per valorar el grau de satisfacció dels participants 

 Quantificació del nombre de nous residents amb professió digital en els següents anys de la 

realització de l’acció 

 Avaluació de les mesures per potenciar la digitalització al territori a posteriori de l’acció. 

 
COMUNICACIÓ 

 

 Xarxes socials i webs dels Consells Comarcals 

 Xarxes socials i webs dels agents implicats 

 Radio i diaris d’abast català. 

 Campanya de comunicació del BDT. 

OBSERVACIONS  
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Web de l’ens convocant:  https://barcelonadigitaltalent.com/ca/catalunya-rural-hub/ 
 

En un principi s’havia de realitzar la setmana segons la calendarització inicial, per problemes de pressupost 

però, no s’ha pogut realitzar. Per això traspassem tota la informació a les àrees de Promoció econòmica i 

Oficina Jove per si decideixen presentar-se a la convocatòria que s’obrirà a principis de l’any 2022. 

 

 

 

 

 

ESTAT D’EXECUCIÓ 

Es deixa la documentació preparada per si es decideix presentar sol·licitud per les bases 

que sortiran el primer trimestre del 2022. 

  

 

https://barcelonadigitaltalent.com/ca/catalunya-rural-hub/
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8.9- Talarany, xarxa de benvinguda al Pallars Sobirà 
 

TÍTOL DEL PROJECTE Talarany, xarxa de benvinguda al Pallars Sobirà 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Crear una xarxa que faciliti l’arrelament de la nova població resident al Pallars Sobirà 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
Cal facilitar no només materialment que la gent vingui a viure al Pallars Sobirà (habitatge, feina, serveis, etc.) 
sinó també que hi arreli emocionalment a través de vincles personals i informals, així com a partir del 
coneixement de peculiaritats, singularitats i característiques de la comarca. 

 

Mesura núm. : 9 Àmbit: Els toca una mica tots però sobretot centrant-se en 
la qualitat de vida 

Eix estratègic Sobirà 20-30: Sobretot, Eix 4-Captació i fidelització de talent i població, però també 
Eix 6-Marca de territori 

OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 
Crear una xarxa de llaços i interrelacions entre administracions, 
entitats i població resident per tal de facilitar l’arribada, coneixement i 
arrelament de noves persones residents permanents al Pallars Sobirà. 
 

Específics 

 
 Desplegar el Projecte Odisseu - Viure a rural al Pallars Sobirà. 
 Crear un banc de recursos tematitzat d’entitats del Pallars Sobirà. 
 Establir una xarxa d’agents informals que faciliten l’arrelament. 
 Fer emergir accions i coneixements immaterials del Pallars Sobirà 

per a posar-les en valor. 

Operatius/Activitats 

 
 Completar les fitxes del manual d’acollida del Projecte Odisseu 

‘Viure a rural’. 
 Ampliar les fitxes d’Odisseu amb coneixements particulars del 

Pallars Sobirà. 
 Donar a conèixer aquesta feina a les entitats de la comarca perquè 

s’hi sumin. 
 Buscar persones que vulgui esdevenir referents o enllaços 

d’arrelament i crear-ne una xarxa. 
 Crear una xarxa d’intercanvi entre la població i els nouvinguts, 

unes hores de suport en tasques a canvi d’allotjament: padrins/es 
que vulguin companyia i suport a casa, ramaders/es que vulguin 
rebre suport a la feina, famílies amb fills que necessitin suport en 
la seva cura, etc. a canvi d’habitatge i suport en l’arrelament. 

 Editar un catàleg de recursos de benvinguda que posi en valor les 
xarxes formals i informals del Pallars Sobirà. 

 Editar una guia d’accions, propostes i activitats que facilitin la 
vinculació de la nova població a la comarca.  
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 Posar de relleu aquells esdeveniments (socials, culturals, 
esportius, etc.) que construeixen comarca i enxarxar-los per tal de 
posar-les en valor. 

DESTINATARIS DE LA MESURA 
 

Beneficiaris a qui s'adreça 

 
Directament, a la població que vulgui venir a viure al Pallars Sobirà. 
Indirectament, a la que ja hi resideix. 
 

Usuaris potencials 

 
Difícil de quantificar en no poder-se dibuixar o preveure quines seran 
les tendències demogràfiques. 
 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats 

 
Principalment, les àrees de Promoció Econòmica i Oficina Jove del 
Consell Comarcal, d’una banda, i del GAL Pirineu Occidental del Leader. 
En segon pla, les àrees de Turisme, de Serveis Socials i de Medi 
Ambient. 
 

Agents 

 
Entitats culturals, juvenils, museístiques, del patrimoni natural, 
esportives, etc. 
Persones referents de cada un dels pobles o valls de la comarca. 
Administracions i organitzacions socials i econòmiques del Pallars 
Sobirà. 
 

DESENVOLUPAMENT 

 
 Disseny de la proposta inicial per part de l’equip de reactivació socioeconòmica Covid19. 
 Treball compartit amb Promoció Econòmica i Oficina Jove per a una major adequació inicial. 
 Socialització de la feina amb les altres àrees del Consell Comarcal. 
 Decisió respecte l’agent que lidera el procés i la implicació del grup Leader. 
 Difusió i exposició de la proposta inicial modificada a agents clau del territori (persones, entitats, 

administració, etc.). 
 Celebració de trobades temàtiques per a incorporar punts forts i detalls de cada xarxa. 
 Recull de les aportacions i incorporació de novetats en el catàleg inicial. 
 Publicació del catàleg i arrencada de Talarany. 

 
QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost Disseny, edició i impressió de cartells i d’altres materials de difusió: 
750€ 
Inserció d’anuncis en revistes i digitals: 350€ 

Fonts de finançament Consell Comarcal i GAL Pirineu Occidental del Leader 

CALENDARITZACIÓ 
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Setembre 2021 

 Omplerta de les fitxes del Projecte Odisseu 
 Edició de l’ampliació de les fitxes sobre recursos del Pallars Sobirà 

Octubre 2021 
 Disseny de l’esquema del catàleg complert de Talarany 

Octubre 2021 - Febrer 2022 
 Treball en xarxa per a la creació de la borsa de referents al poble 
 Edició dels catàlegs temàtics de xarxa 
 Celebració de trobades formals i informals per a incorporar aportacions al catàleg 

Març 2022 
 Llançament del catàleg i posada en marxa de Talarany 

 
INDICADORS 

 
 Nombre de xarxes temàtiques elaborades 
 Nombre d’agents de cada xarxa 
 Nombre de membres que formen part de Talarany en el seu conjunt 
 Persones usuàries de Talarany 
 Grau de satisfacció de les persones usuàries de Talarany 
 

COMUNICACIÓ 

 

L’estratègia comunicativa ha d’estar impregnada, ja, d’aquesta voluntat d’implicar agents de totes les esferes 

i nivells, així com dels diferents graus de vinculació que es puguin desenvolupar. En aquest sentit, caldrà 

apostar tant pels canals oficials (xarxes socials i comunicatives de les diferents administracions), com pel 

ressò que se’n puguin fer els mitjans de comunicació i també les xarxes de missatgeria informals que sovint 

despleguen molta més capil·laritat i capacitat d’arribar a molts més punts d’arreu del territori. 

OBSERVACIONS 

 

La pròpia essència de l’acció fa que sigui un projecte viu, que no només necessita de revisar-se constantment 

en funció de l’ús i satisfacció de les persones usuàries, sinó que ha de vetllar per actualitzar les xarxes 

temàtiques i incorporar (o descartar) nous agents, accions i punts de contacte dels diferents catàlegs de 

benvinguda que s’editin. És una feina que no només requereix de seguiment sinó de treball actiu i constant. 

 

Manual d’acollida als Territoris rurals Odisseu: http://www.odisseujove.cat/wp-

content/uploads/2020/02/Manual-Acollida-web.pdf  

ESTAT D’EXECUCIÓ 

 

Es deixa fet el dossier de benvinguda i les fitxes basades en el Manual d’acollida als 

territoris rurals. Com s’ha dit, es requeriria de tècnics que es dediquessin a l’execució 

i seguiment del projecte.  

 
 

  

 

http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2020/02/Manual-Acollida-web.pdf
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2020/02/Manual-Acollida-web.pdf
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8.10- Promoció i enxarxament de l’artesania i les arts locals 
 

TÍTOL DEL PROJECTE EntreMans Pallareses 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
La comarca del Pallars Sobirà es caracteritza per tenir un alt nombre d’artesans que treballen diversos àmbits 
i produeixen peces úniques per a consumidors de gustos ben diversos. 
Aquest projecte neix amb la voluntat de visibilitzar totes aquestes mans que treballen de forma artesanal 
entre les muntanyes del territori pallarès, podent-les així impulsar per a esdevenir un referent dins la marca 
de Pallars Sobirà, basada en la sostenibilitat, la proximitat i la cultura. 
A través de diferents accions, es vol incentivar l’enxarxament, la cooperació, col·laboració i creació de 
sinergies entre aquests actors, oferint el suport de l’administració per a facilitar-ne espais dinàmics i diversos, 
on exposar, vendre, treballar i cocrear. 
 
 
 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 
L’artesania és un bé cultural cada cop més valoritzat en el context actual. L’augment de la consciència dels 
consumidors fa que sovint es busquin productes sostenibles, locals, fets a mà i amb arrelament territorial.  
Els artesans, històricament, han estat un sector desvaloritzat a causa del sorgiment de la producció en massa 
i cadena de zones urbanes on la rapidesa, immediatesa i preus més que competitius en són la idiosincràsia. 
En un entorn com el Pallars Sobirà, caracteritzat per ser un territori amb història, tradició i on la rapidesa 
urbana encara en queda lluny, és una gran aposta revaloritzar l’artesania, el producte local, el “fet amb les 
mans, com tota la vida”, no només per crear una marca de territori amb productes diversos, diferenciats i 
singulars, que pot ajudar a atraure un turisme conscient i respectuós, sinó també com a forma de donar 
suport a un col·lectiu de gran importància cultural i que ha d’afrontar grans dificultats per a poder mantenir 
el seu lloc dins el sistema en què vivim.  
 
 

Mesura núm. : 10 Àmbit: Cultura, marca del territori, producte local, turisme 
conscient  

Eix estratègic Sobirà 20-30: 
2.3 Sobirà és patrimoni cultural, 4.1.2 Impulsar experiències 
innovadores en zones rurals i 6- creació de marca del territori 

 
OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 
Donar visibilitat a l’artesania local, afavorir l’enxarxament dels artesans 
del territori i fomentar-ne la venda dels productes 
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Específics 

 

 Donar suport des de l’administració als artesans i al producte local 

 Afavorir l’associacionisme, enxarxament i sinergia dels artesans 
locals. 

 Facilitar espais físics i on-line on poder exposar i comercialitzar els 
productes 

 Promoure la creació de nous productes a partir de la col·laboració 
entre artesans.  

 Guanyar visibilitat i poder com a col·lectiu 

 Crear una marca de territori basada en el producte local i 
sostenible 

 Impulsar l’economia social i solidaria i/o circular. 

 Difondre ajuts, subvencions i convocatòries que puguin ser 
interessants per al col·lectiu. 

 Valoritzar la cultura del territori. 

 Crear una administració dinàmica i col·laboradora amb els agents 

de la comarca. 

 Impulsar la sobirania alimentària. 

 Crear una estratègia perquè l’agrupació i el projecte a mig termini 

puguin caminar sols. 

 

Operatius/Activitats 

 

 Crear un grup de treball que gestioni tot el projecte. 

 Crear un grup de WhatsApp/Telegram com a eina per dinamitzar, 
planificar i compartir informació rellevant. 

 Registrar en una base de dades tots els artesans de la zona per així 
poder compartir-los des de l’administració informació rellevant. 

 Cercar bones pràctiques, experiències similars exitoses, per a 
poder-les exposar als artesans interessats. 

 Realitzar una campanya com a crida de tots els artesans que els 
ressoni la iniciativa. 

 Dinamització de jornades per a definir les necessitats dels artesans 
locals, el grau d’implicació cap a la iniciativa, el model d’agrupació, 
model de negoci, etc. 

 Donar suport administratiu per idees que puguin sorgir de les 
jornades (registrar-se com a col·lectiu, etc.) 

 Donar suport administratiu en els tràmits burocràtics per a 
presentar-se a convocatòries que puguin ser d’interès col·lectiu 
(ex: Projecte Singulars). 

 Dinamitzar i facilitar el grup d’artesans, creant espais de debat, 
resolució de conflictes i gestió emocional. 

 Crear un mercat d’artesans i pagesos mensual itinerant. 

 Buscar un espai físic com a punt d’exposició i venta de l’artesania 
local (ex: Tros de Sort). 

 Gestió de l’espai físic de venta. 

 Construir una plataforma de venta on-line. 

 Crear espais culturals en punts concrets dels carrers de la comarca. 
Ex: en el riuet un punt itinerant on un artesà/artista pugui mostrar 
les seves obres durant unes hores uns dies concrets al mes. 

 Ampliar l’agrupació afegint artesans alimentaris. 
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 Crear una marca d’artesans i productors del Pallars Sobirà. 

DESTINATARIS DE LA MESURA 
 Beneficiaris a qui s'adreça Artesans del Pallars Sobirà i/o l’APIA 

Usuaris potencials Població i turistes 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats 
 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal  

Agents 
 

Artesans de la zona i Tros de Sort (possible espai d’exposició) 

DESENVOLUPAMENT 

 
- Creació  d’un grup de treball des del Consell Comarcal o l’Agència de Desenvolupament Local. 
- Definició exhaustiva del projecte. 
- Cerca d’exemples d’altres zones, bones pràctiques, etc. 
- Campanya de crida dirigida als artesans interessats. 
- Exposició del projecte als agents interessats. 
- Valoració del grau de motivació i implicació dels agents interessats respecte el projecte. 
- Celebració de jornades de treball dinamitzades, per acabar de dissenyar i concretar el projecte 

segons les necessitats exposades pels artesans. 
- Constitució i registre del col·lectiu. 
- Cerca d’espai on poder exposar i vendre l’artesania. 
- Cerca del model de gestió més adequat per l’espai físic de venta. 
- Gestió i promoció de l’espai físic de venta. 
- Reunions regulars per a anar avaluant i redefinint objectius.  
- Trobades informals creatives on construir sinergies entre artesans per a crear nous productes. 
- Creació d’un mercat artesanal itinerant de freqüència mensual pels diferents pobles de la comarca, 

amb l’opció que els petits agricultors de la zona hi puguin vendre els seus productes (exemple d’èxit 
Prats del Lluçanès). 

- Creació d’una plataforma de venta d’artesania on-line. 
- Cerca del model logístic per a enviaments més òptim. 
- Col·laboració entre la plataforma de productes artesans amb productes locals alimentaris. 
- Creació d’una marca comuna de productes del Pallars Sobirà. 

- Difusió constant de l’espai de venta físic, la plataforma on-line i la marca de productes del Pallars 
Sobirà. 

QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 0 a 50.000€ (depenent de les fases que es desenvolupin) 

Fonts de finançament Agents implicats, Administració. 

CALENDARITZACIÓ 
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- Gener-febrer 2022: creació del grup de treball de l’Administració, cerca de bones pràctiques i 

definició del projecte. 
- Març-Abril 2022: Campanya de crida als artesans, exposició del projecte, valoració de la implicació 

dels agents interessats 
- Maig 2022: Jornades de treball dinamitzades per als agents interessats, exposició dels productes 

artesans a un espai físic i a un mercat ambulant i difusió d’aquests espai. 
- Juny 2022: Redefinició del projecte segons les aportacions de les jornades, avaluació constant del 

funcionament de l’espai físic de venta. 
- Juliol- Novembre 2022: Constitució i registre del col·lectiu i creació de la plataforma de venda on-

line. 
- Desembre 2022: Difusió de la plataforma de venta on-line. 
- 2023:  Col·laboració entre artesans i productors alimentaris per a crear una marca conjunta. 

INDICADORS 
 

- Nombre d’agents interessats implicats. 
- Nombre de ventes en l’espai físic, mercat i plataforma. 
- Enquestes dirigides als artesans, sobre la percepció de millora de les seves condicions laborals i del 

suport per part de l’Administració. 
- Grau d’acollida de la iniciativa per part de la població i els turistes. 

COMUNICACIÓ 

 

- Xarxes socials de l’Administració i dels agents implicats. 

- Pàgines web de l’Administració. 

- Noticies en mitjans de comunicació convencionals. 

- Cartells o pancartes per la comarca. 

OBSERVACIONS 

 

Aquest projecte hauria de ser desenvolupat per un equip tècnic fix, com podria ser l’Agència de 

Desenvolupament Local, ja que requereix un treball continu, on el guany de confiança i implicació es 

construeix mica en mica.  
 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/les-noves-artesanes-pirinenques-joves-formades-i-

convencudes-de-potenciar-el-territori/video/6120530/ 

 ESTAT D’EXECUCIÓ 
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8.11- Muntanya amunt 
 

TÍTOL DEL PROJECTE Muntanya amunt 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

 
Aprofitant l'existència del Grau Mitjà d’activitats fisicoesportives en el medi natural que es realitza a l'institut 
de Sort, i d’acord amb el currículum formatiu, es proposa que els alumnes en el seu crèdit de síntesi 
confeccionin rutes en territori de les modalitats de senderisme, BTT, etc., les quals una vegada acabades i 
provades pels mateixos alumnes (validades pels professors), es penjaran al web del Consell Comarcal, en 
l’apartat destinat al projecte, on s’explicaria el projecte, beneficis i objectius. Cal remarcar la singularitat i 
innovació del projecte al mateix temps que la gran transversalitat d’aquest. 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Arran de la nova situació provocada per la Covid19, es percep un augment del  turisme nacional el qual 
d’acord amb les mesures de Sanitat necessàries busca activitats en família, grups reduïts, lluny de les 
aglomeracions i de caràcter autoguiat. Fruit doncs de la necessitat d’evitar el contacte interpersonal amb 
desconeguts les terres de muntanya gràcies a la seva orografia han estat el destí més demandat, els costums 
turístics es veuen lleument modificats i es detecta una demanda creixent en activitats com el senderisme i el 
cicloturisme. 
El Pallars Sobirà és una comarca amb un alt nombre d’atractius turístics poc explotats. Amb aquesta iniciativa 
poden sorgir nous productes turístics, singulars i innovadors, que serveixin com a font d’atracció i fidelització 
de turistes. 

Mesura núm. : 11 Àmbit: Turisme i educació 
la qualitat de vida Eix estratègic Sobirà 20-30: Eix 2 de turisme conscient i eix 4.2-enfortir l’educació post obligatòria 

a la comarca, eix 6 crear marca de territori. 

 OBJECTIUS DE LA MESURA 

Principals 

 
Crear nous productes turístics per atraure i fidelitzar turistes atrets per 
la situació de la Covid-19, a través de la col·laboració mútua entre 
Oficina de Turisme del Consell Comarcal i el cicle esportiu de CAFEMN 
realitzat a l’Institut Hug Roger III. 
 

Específics 

 

 Posada en valor del CAFMEN, ajudant a la consolidació del cicle a 
l’institut de Sort 

 S’incentiva l’emprenedoria entre els joves i s'afavoreix 
l’arrelament al territori. 

 Incentivar l’interès de l’alumnat. 
 Incentivar l’arribada de nous turistes 
 Facilitar la posada en valor de la comarca i els seus recursos 

naturals 
 Alinear la comarca amb la innovació i la creació de projectes 

singulars. 
 Potenciar les eines de captació de turistes en origen.  
 Integrar un producte anual afavorint la creació de contingut i la 

dinamització  de la pàgina web de l’OT del Pallars Sobirà. 
 Crear una administració dinàmica i col·laboradora amb els agents 

de la comarca. 
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Operatius/Activitats 

 

 Presentació de propostes a les dues institucions interessades 
(Institut i àrea de turisme). 

 Establir unes bases de necessitat comunes.  
 Fer una prova pilot. 
 DESTINATARIS DE LA MESURA 

 
Beneficiaris a qui s'adreça Alumnes cicles, usuaris, oficina de turisme. 

Usuaris potencials Turistes 

TREBALL COL.LABORATIU 

Serveis implicats Àrea de turisme del Pallars Sobirà 
 Agents Institut Hug Roger III (CAFEMN) -Sort 

DESENVOLUPAMENT 

Els alumnes del CAFEMN, en la seva realització del treball de síntesi creen projectes que poden fàcilment 
constituir un producte final per als usuaris (turistes) del Pallars Sobirà. Aprofitant aquesta revolada, es pretén 
donar a aquests treballs visibilitat a la pàgina web de l'OT del Pallars Sobirà. 

Inicialment es planteja crear un espai per a l'exposició d'aquestes propostes d'activitat, les quals 
proporcionaran tota la informació que l'usuari final necessita per a dur a terme l'activitat. 

Aquesta proposta serà anual, considerada com la recomanació que els alumnes del Cicle mitjà de l'institut 
de Sort proposen als turistes 

 QÜESTIONS ECONÒMIQUES 

Pressupost 0€ 

Fonts de finançament - 

CALENDARITZACIÓ 
 

Anual d’abril a juny 

INDICADORS 
 

 Nombre de visites al lloc web 
 Nombre de descàrregues de les rutes 
 Comparativa de mitjanes amb les bases de dades ja existents 
 

 COMUNICACIÓ 

 Facilitar la informació a Ensenyament 
 Agència Catalana de Turisme 
 Notes de premsa 
 Publicacions compartides (Sort, Consell Comarcal mitjançant les xarxes social i les TIC en general). 

 ESTAT D’EXECUCIÓ 
 
Caldria reprendre les reunions entre OT i Institut per conèixer l’interès de cadascun.  
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11- RESUM EXECUTIU 
Pràcticament amb el mateix ritme frenètic que la pandèmia va sacsejar i impactar en les nostres vides, l’equip 

de Reactivació Socioeconòmica al Pallars Sobirà vam haver de combinar dues línies de treball que es 

retroalimentaven mútuament. Així, si a principis de novembre començàvem la diagnosi i radiografia de la 

situació actual de la comarca, a principis de desembre fixàvem la mirada més enllà per començar a pensar i 

traçar línies també en clau estratègica. 

 

Així, les dues potes ens havien de servir tant per a intervenir de manera immediata com per a fer-ho per a 

assentar les bases d’un punt d’inflexió de cara al futur. Les dues potes eren, doncs, les dues cames que 

permetien caminar de manera plegades el pla de reactivació socioeconòmica i el pla estratègic comarcal al 

Pallars Sobirà. 

 

En aquest sentit, vam centrar-nos en allò que podíem fer sense recursos externs: la creació d’una pàgina web 

que centralitzés notícies, informacions, ajudes econòmiques, etc., relacionades amb allò que tingués a veure 

amb la reactivació socioeconòmica a la nostra comarca. Al mateix temps, activàvem un servei diari de difusió 

d’ajudes i subvencions tant a la població com a empreses o entitats de diferent índole. D’aquesta manera, 

obríem canals de contacte, vincle i comunicació entre la població i les ajudes de l’administració, amb el Consell 

Comarcal com a node principal. 

 

Amb la mirada i el focus posat en la formació necessària per a la població, d’una banda, i la digitalització com 

a fi i com a mitjà, de l’altra, vam traçar el Projecte Compartit de Reactivació Transformadora. Aquest PCRT és 

fruit de la dinamització feta pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida al conjunt de les 

comarques de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès, és a dir, les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, 

el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Vall d’Aran. El resultat és una plataforma compartida de difusió 

d’accions de formació no reglada destinada a difondre aquelles activitats que permeten augmentar el nivell 

formatiu de la població de les nostres comarques. 

 

Com a derivada d’aquesta acció, en va sorgir una altra per a potenciar encara més l’alfabetització digital de 

les empreses: la mentoria de negocis digitals. Es tracta d’una formació que es basa en acompanyar a l’alumne 

d’una manera personalitzada en la creació o millora del seu negoci; al mateix temps, adquireix els 

coneixements i experiències de tots els components del grup. És una formació online, amb una metodologia 

basada en la mentoria perquè els alumnes estiguin motivats en l’aprenentatge, adquireixin els coneixements 

impartits i realment els aportin valor i resultats directes en els seus negocis, objectiu principal de l’acció. 

 

En paral·lel, vam centrar-nos en pal·liar el problema poblacional del Pallars Sobirà, la comarca amb menys 

densitat de Catalunya. Aquest despoblament té, en l’altra cara de la moneda, l’envelliment de la població. Per 

això, i tenint en compte que hi ha molts pisos i cases buides a la comarca, vam engegar una campanya de 

sensibilització per fomentar que els propietaris de pisos i cases buides els posessin a lloguer a través de 

l’oficina local d’habitatge. Així, l’objectiu busca fer aflorar pisos per tal que en baixin els preus i siguin més 

accessibles per al jovent. I tot, amb garanties i assegurances per als propietaris. 

 

Per a acabar de posar el Pallars Sobirà damunt del mapa dels llocs on poder-hi viure, vam treballar braç a braç 

amb el Pallars Jussà i per a deixar dissenyada i confeccionada la setmana del Pallars Talent Digital. Replicant 

una experiència realitzada a la Garrotxa, volem situar el Pallars com a territori des d’on poder teletreballar i, 
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per tant, ser pol d’atracció de noves professions, ajudant, així, tant a diversificar l’economia com a crear més 

valor afegit i fer créixer econòmicament i socialment el Pallars, tant de manera directa com indirecta. 

 

Per últim, però no menys important, hem treballat per a fer arribar l’internet d’alta velocitat al 99% dels 

pobles de la comarca. Aconseguir això en una comarca amb 135 pobles en 15 municipis i una geografia 

complicada no és pas fàcil; i precisament per això, es fa més imprescindible encara assolir-ho. I ho és tant per 

a aconseguir situar el Pallars Sobirà com un territori digitalitzat per a nous sectors econòmics com, encara 

més important, perquè internet ja és un subministrament bàsic al qual tota la població resident hi ha de tenir 

dret i accés. 

 

Som conscients que l’impacte de la Covid-19 pot minimitzar o deixar com a insignificants algunes de les 

accions aquí executades. Però també sabem que per a sortir-nos-en havíem de fer un cop de timó respecte 

els camins recorreguts fins ara. Que les noves traces ens duguin a bon port dependrà d’entendre el Pallars 

Sobirà com un trencaclosques on totes les peces són importants, perquè tothom i cadascú en configura una 

part imprescindible sense la qual la comarca no és ni serà completa. 
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14- ANNEXES 

Annex 1: model entrevista a stakeholders. Pla Estratègic del Pallars 
Sobirà 

Nom persona contacte:  

Càrrec  

Contacte (Telèfon mòbil i/o e-mail)  

 

Nom de l’empresa:  

Adreça empresa:  

Telèfon  

Web  

Sector  

Volum de facturació  

Nº de treballadors  

Any de constitució  

 

BLOC 1. PREGUNTES GENERALS 

1. Com caracteritza en línies generals el moment actual de la comarca? 

 2. Quins fets (naturals, socials, econòmics ...) considera que estan condicionant més el present de la comarca 

i poden condicionar el seu futur? 

3. Quins són els reptes més importants que ha de plantejar avui la comarca per afrontar millor el seu futur? 

 

BLOC 2. ESTRATÈGIA DE LA SEVA ENTITAT, EMPRESA O INSTITUCIÓ 

4. Quins són els principals objectius que es planteja la seva institució a mig / llarg termini que puguin tenir 

relació directa amb la comarca? 

5. Quins projectes i programes concrets està desenvolupant o es disposa a desenvolupar la seva institució per 

a la comarca i zona d'influència? 

6. Quins projectes i iniciatives considera rellevants, de manera general, per al desenvolupament de la comarca 

i la seva àrea d'influència? 

7. Quins fets, programes i projectes que s'estan desenvolupant fora de la comarca, poden influenciar més en 

el futur del Pallars Sobirà? (e.g. Agència de Protecció del Medi Natural…) 

8. Finalment, quin projecte/s a la comarca podrien arribar a ser emblemàtics i ajudar a posicionar-la a escala 

Catalunya o internacionalment? 
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BLOC 3. POSICIONAMENT SOBRE ELS SECTORS 

9. Turisme comarcal: hotels, allotjaments turístics, turisme rural, restauració, turisme d’aventura… / 

Desestacionalització 

10. Parc Nacional i Parc Natural (vincle amb el territori; problemàtica dels taxis, cooperació amb la comarca… 

11. Sector agroalimentari de Km0 i qualitat/artesanal. Cellers, Ramaderia, Sidra, Cerveses i licors… 

12. Indústria i construcció sostenible (fusta, materials ecològics, serveis de rehabilitació d’habitatges…) 

13. Projectes de cooperació, economia circular i economia verda i sostenible. Energia. 

14. Educació i formació (escola de piragüisme; Institut…) 

15. Fires i Mercats 

16. Art i Cultura (museus: Papallones, Museu del Pastor, Museu-Presó de Sort, etc.) 

17. Recursos socio-sanitaris (residències, CAP i hospitals…) 

 

BLOC 4. COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 

18. Seria convenient una major col·laboració entre el món econòmic, el productiu i l’institucional? Té 

identificada alguna proposta concreta de col·laboració en aquest sentit? 

19. És necessari que el sector públic desenvolupi polítiques que incentivin aquesta col·laboració? Quin rol 

juga en l'actualitat: actua de fre o d'estímul? 

20. La transversalitat és un element important del nou model de col·laboració publico-privada. ¿Amb quins 

altres sectors econòmics de la comarca creu necessari o interessant crear vincles, sinèrgies o obrir vies de 

comunicació més estretes? 

 

NOTA: per les reunions preliminars amb agents i stakeholders, les preguntes dels Blocs 1 i 2 són les essencials, 

així com el posicionament respecte el sector productiu que li sigui més afí a l’interlocutor/a. 
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Annex 2- Preguntes de l’enquesta online 
 

1. PRESENTACIÓ 

A principis del mes de desembre passat, es va conèixer que l’Ajuntament de Sort i el Consell Comarcal del 

Pallars Sobirà impulsaran el pla estratègic SOBIRÀ 20-30, que comptarà amb el suport dels ajuntaments de la 

comarca. 

Sobirà 20-30 és resultat de la confluència entre el Pla Estratègic de l’Ajuntament de Sort, iniciat el mes de juny, 

i el Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid19 que el Consell Comarcal va començar a impulsar al novembre. 

Els objectius del Pla Estratègic inclouen l’atracció de població i talent, la diversificació econòmica i l’adaptació 

del sector turístic a l’escenari postpandèmia. 

La seva opinió és important! 

 

2. ENQUESTA - QÜESTIONARI 

 

- Pàgina Inicial 

PG1. Havia sentit a parlar del Pla Estratègic Sobirà 20-30? 

• Sí 

• No 

 

PG2. Com valora que els ajuntaments i el consell comarcal treballin conjuntament? 

• Positivament 

• Indiferent 

• Negativament 

 

- General 

L'impacte per la pandèmia ha estat molt negatiu a tot arreu, afectant àmplies capes de la població i 

nombrosos sectors econòmics. 

 

PC1. Com considera que impactat a la comarca del Pallars Sobirà? 

• Més que a la resta de Catalunya 

• Si fa o no fa, igual que a la resta de Catalunya 

• Menys que a la resta de Catalunya 

 

PC1.1 Si més, per què? Cal triar-ne 1. 

• Perquè l'economia de la comarca està molt centrada en el turisme 

• Perquè no hi ha hagut col·laboració entre administració i empreses 

• Perquè no s'han aplicat bé les mesures sanitàries 

• Altres: (frase oberta) 

 

PC1.2 Si menys, per què? Cal triar-ne 1. 

• Perquè la densitat de població és molt baixa 

• Perquè estem aïllats de grans nuclis de població 

• Perquè s'han seguit les normes estrictament 

• Altres: (frase oberta) 

 



 

95 
 

PC2. Quins sectors econòmics considera que han estat els més afectats a la nostra comarca i que podrien 

quedar molt tocats en cas que es repetís una situació com la de l'inici de la pandèmia?? 

• Comerç 

• Construcció 

• Cultural 

• Hostaleria i restauració 

• Indústria de la fusta 

• Pagesia (agricultura i ramaderia). 

• Producció artesanal 

• Serveis professionals 

• Turisme 

• Altres 

 

PC3. En quins sectors econòmics pensa que hi ha més marge de maniobra o que s'hi poden fer més canvis o 

innovacions per evitar repetir la mateixa situació o, fins i tot, per a sortir-ne reforçats? 

• Comerç 

• Construcció 

• Cultural 

• Hostaleria i restauració 

• Indústria de la fusta 

• Pagesia (agricultura i ramaderia). 

• Producció artesanal 

• Serveis professionals 

• Turisme 

• Altres 

 

PC4. Quines mancances considera que té principalment el Pallars Sobirà per a una bona qualitat de vida? 

Marqui-ho de molt important (4) a poc important (1) 

• Accés a l'habitatge 

• Connectivitat a internet i telecomunicacions 

• Diversificació econòmica 

• Millora de les infraestructures 

• Oferta cultural i d'oci 

• Serveis bàsics 

• Treball qualificat i ben remunerat 

 

- Turisme (Intern: bloc Turisme conscient i diferencial) 

PT1. Què en pensa del turisme a la comarca? 

• Sort en tenim! És i serà el que ens permetrà sobreviure. 

• Aporta molt però també té algunes coses negatives. 

• Ens està passant factura, cada cop més, tot i que molta gent en viu. 

• Ens ha destrossat l'economia i la comarca. 

 

PT2. Què en pensa de la desestacionalitzió del turisme, és a dir, de crear una oferta que el faci arribar repartit 

durant tot l'any i no només en èpoques concretes? 
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• Anirà molt bé perquè així hi haurà negocis que podran obrir tot l'any. 

• Permetrà mantenir alguns negocis oberts sempre, però pot impedir que en sorgeixin d'altres 

• Impedirà la renovació econòmica de la comarca tot i que pot fer viables negocis existents. 

 

- Natura i territori (Intern: bloc Marca de Territori) 

PNT1. Vostè creu que el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici... 

• ...està massa explotat i la comarca ho paga. 

• ...es coneix molt i està molt bé, però no es gestiona gaire bé. 

• ...caldria potenciar-lo més i millorar-ne infraestructures i comunicacions. 

• ...no es coneix gens fora d'aquí. 

 

PNT2. I del Parc Natural de l'Alt Pirineu, què en pensa? 

• ...està massa explotat i la comarca ho paga. 

• ...es coneix molt i està molt bé, però no es gestiona gaire bé. 

• ...caldria potenciar-lo més i millorar-ne infraestructures i comunicacions. 

• ...no es coneix gens fora d'aquí. 

 

PNT2. Què en pensa del circuit cultural i museístic de la comarca? 

• Ni el conec ni el gaudeixo. 

• El conec, però no el gaudeixo gaire. 

• El conec i el gaudeixo. 

• En gaudeixo, però el trobo insuficient. 

 

- Agricultura i ramaderia. (Intern: bloc Pagesia i indústria agroalimentària) 

PAR1. Estaria disposat a pagar més per un producte si és elaborat a la comarca? 

• No, en cap cas. 

• D'entrada no, però ho podria valorar. 

• D'entrada sí, però ho voldria valorar. 

• Sí, en qualsevol cas. 

 

PAR2. Quin producte agrícola o ramader de la comarca troba que no s'està aprofitant prou? 

• Carn de boví 

• Carn de corder 

• Carn d’equí 

• Llana 

• Làctics 

• Plantes aromàtiques 

• Vi 

• Ho desconec 

• Altres 
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- Qualitat de vida i futur professional. (Intern: bloc Captació i fidelització de talent i població) 

PQV1. Quines sortides formatives o d'educació afegiria a la comarca? Marqui'n les 3 més importants. 

• Més instituts a la comarca. 

• Especialització en turisme 

• Especialització en activitats esportives 

• Especialització en noves tecnologies 

• Especialització en agricultura i ramaderia 

• Especialització en indústria de la fusta 

• Especialització en gestió forestal 

• Especialització en gestió cultural 

 

PQV2. Quins recursos i serveis sociosanitaris troba més a faltar? 

• Més residències per a gent gran 

• Més CAP's 

• Un CAP amb més serveis 

• Un hospital al Pallars Sobirà 

 

PQV3. Què en pensa de la possibilitat d'accedir a pisos per a viure a la comarca? 

• No costa gaire trobar pis perquè són econòmics i/o n'hi ha molts en oferta. 

• Costa una mica trobar pis perquè n'hi ha pocs, tot i que són assequibles. 

• Costa molt trobar pis perquè són cars, tot i que n'hi ha molts en oferta. 

• Costa moltíssim trobar pis perquè són cars i n'hi ha pocs en oferta. 

 

- Internet (Intern: bloc Territori intel·ligent) 

PI1. Quin ús fa d'internet en el seu dia a dia? 

• Sobretot per a qüestions personals 

• Sobretot per a qüestions laborals 

• Temes personals i laborals per igual 

• Molt poc ús 

 

PI2. Quina valoració en fa, de la qualitat del servei? 

• Positiva 

• NS / NC 

• Negativa 

 

PI3. Estaria d'acord en un projecte conjunt entre les administracions i la població per fer arribar la xarxa de 

fibra òptica a totes les cases? 

• Em sembla perfecte, una molt bona idea, ja que és un servei bàsic. 

• A mi m'és igual mentre em donin servei. 

• A mi m'és igual mentre no em surti més car. 

• No m'agrada la idea, preferiria que tothom pogués triar si en vol o no i amb qui. 

 

- Ecologisme i sostenibilitat (Intern: bloc Transició ecològica i sostenibilitat) 
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PES1. En el dilema entre noves infraestructures i motors econòmics o preservació del territori, vostè es 

decanta per... 

• L'economia sempre per davant. 

• D'entrada, prioritzaria l'economia. 

• D'entrada, prioritzaria el territori. 

• El territori sempre per davant. 

 

PES2. Estaria disposat a pagar més per un producte (bé o servei) si és ecològic i sostenible? 

• No, en cap cas. 

• D'entrada no, però ho podria valorar. 

• D'entrada sí, però ho voldria valorar. 

• Sí, en qualsevol cas. 

 

- Pregunta oberta 

Com veu la comarca d'aquí a 10 anys? Com vol que estigui, què vol que en destaqui, com vol que la gent la 

conegui, què en canviaria... 

 

3. DADES PERSONA ENTREVISTADA 

Molt bé! Ja som a punt d'acabar. Ens queda només el darrer pas, si vostè vol. L'enquesta és anònima però si 

vol donar-nos un parell de dades, ens anirà molt bé, també. 

 

PDD1. Edat 

• Menor de 16 anys 

• De 16 a 29 anys 

• De 30 a 45 anys 

• De 46 a 60 anys 

• Major de 60 anys 

 

PDD2. Gènere 

• dona 

• home 

• altres 

 

PDD3. Població de residència 

1. Alins (Alins, Àreu, Araós, Ainet de Besan, Norís i Tor) 

2. Alt Àneu (Alós, Àrreu, Borén, Isavarre, Isil, Son, Sorpe i València d'Àneu) 

3. Baix Pallars (Gerri de la Sal, El Comte, Balestui, Sellui, Ancs, Peramea, Bretui, Cortscastell, Montcortès, 

Cabestany, Mentui, Peracalç, Enseu, Bresca, Useu, Baén, Buseu, Sant Sebastià, Castellnou, Cuberes, 

Sarroca i Solduga) 

4. Espot 

5. Esterri d'Àneu 

6. Esterri de Cardós Benante, Arrós, Esterri de Cardós i Ginestarre 

7. Farrera (Mallolís, Montesclado, Glorieta, Farrera, Alendo i Burg) 
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8. la Guingueta d'Àneu (Berrós Jussà, Berrós Sobirà, Burgo, Cerbi, Dorve, Escalarre, Escaló, Escart, 

Estaron, Gavàs, la Guingueta d'Àneu, Jou, Llavorre i Unarre) 

9. Lladorre (Tavascan, Boldís Jussà, Boldís Sobirà, Aineto i Lleret) 

10. Llavorsí (Aidí, Arestui, Baiasca, Montenartró, Romadriu i St. Romà de Tavernoles) 

11. Rialp (Roní, Beraní, Caregue, Escàs, Surp, Rialp i Rodés) 

12. Soriguera (Freixa, Rubió, Llagunes, Soriguera, Vilamur, Embonui, Puigforniu, Tornafort, Malmercat, 

Baro, Escós, Estac, Arcalís i Mencui) 

13. Sort (Sort, Pujalt, La Bastida, Olp, Llessui, Altron, Bernui, Bressui, Castellviny, Enviny, Llarvén, 

Montardit de Baix, Montardit de Dalt, Olp, Saurí, Sorre) 

14. Tírvia (Tírvia, La Bana i Terveu) 

15. Vall de Cardós (Ainet de Cardós, Anàs, Bonestarre, Cassibrós, Estaón, Lladrós, Ribera de Cardós i Surri) 

16. Població del Pallars Jussà 

17. Població de l'Alt Pirineu i Aran (excloent-ne ambdós Pallars) 

18. Població d'arreu de Catalunya 

 

4. TANCAMENT 

Ja hem acabat! 

 

Doncs ara sí! Moltes gràcies per la seva participació! Ajudi’ns a fer arribar aquesta enquesta a més gent! 

 

Si s'ha quedat amb les ganes de dir-nos més coses o fer-nos arribar més propostes, pot fer-ho escrivint a 

sobira2030@pallarssobira.cat 

 

I recordi que pot seguir l'evolució del projecte al web https://ja.cat/Sobira2030. Fins aviat! 

 

 

 

 

 

  

mailto:sobira2030@pallarssobira.cat
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Annex 3- Preguntes de l’enquesta feta al carrer 
 

Bon dia! Som tècnics de l'Ajuntament de Sort / del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i estem recollint 

opinions de la població sobre el present i el futur de la comarca. Que tindria 5 minuts per a donar-nos la seva 

impressió? Si ho desitja, les respostes seran totalment anònimes. Moltes gràcies! 

 

Inici de l'entrevista efectiva | A principis del mes de desembre passat, es va conèixer que l’Ajuntament de 

Sort i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà impulsaran el pla estratègic SOBIRÀ 20-30, que comptarà amb el 

suport dels ajuntaments de la comarca. Sobirà 20-30 és resultat de la confluència entre el Pla Estratègic de 

l’Ajuntament de Sort, iniciat el mes de juny, i el Pla de Reactivació Socioeconòmica Covid19 que el Consell 

Comarcal va començar a impulsar al novembre. 

Els objectius del Pla Estratègic inclouen l’atracció de població i talent, la diversificació econòmica i l’adaptació 

del sector turístic a l’escenari postpandèmia. 

 

P1 inicial. Havia sentit a parlar del Pla Estratègic Sobirà 20-30? Sí / No 

 

P2. Quins creu que són els principals reptes de la comarca? (resposta oberta) 

 

P3. Quins sectors econòmics considera que han estat els més afectats a la nostra comarca per la Covid19? 

Marqui-ho considerant de molt afectat (4) a poc afectat (1). 

• Agricultura 

• Comerç 

• Cultural 

• Hostaleria i restauració 

• Indústria de la fusta 

• Producció artesanal 

• Ramaderia 

• Turisme 

 

P4. Quines mancances considera que té principalment el Pallars Sobirà per a una bona qualitat de vida? 

Marqui-ho considerant de molt afectat (4) a poc afectat (1). 

• Accés a l'habitatge 

• Connectivitat a internet i telecomunicacions 

• Diversificació econòmica 

• Millora de les infraestructures 

• Oferta cultural i d'oci 

• Serveis bàsics 

• Treball qualificat i ben remunerat 

 

P5. Quin ús fa d'internet en el seu dia a dia? Molt / Bastant / Poc 

 

P6. Estaria disposat a pagar més per un producte (bé o servei) si és ecològic, sostenible i/o de producció local? 

Sí / No 

 

P7. Quin projecte creu necessari per a la comarca? Amb poques paraules! (resposta oberta) 
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P8. Vostè creu que el Pallars Sobirà és conegut a fora? Per què? (resposta oberta) 

 

P9 i final. Com veu la comarca d'aquí a 10 anys? (resposta oberta) 

 

Moltes gràcies per la vostra participació! Recordeu que podeu seguir l'evolució del projecte al web 

https://ja.cat/Sobira2030 i, allà mateix, respondre l’enquesta sencera que recull més opinions. 

  

https://ja.cat/Sobira2030
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Annex 4- Resultats en brut i gràfiques de l’enquesta online13 
 

Buidatge enquesta Sobirà 20-30 

Tancat a les 15 h del divendres 12 de febrer de 2021 

 397 respostes reals (419 en total, prèvia neteja) 

 

1. Havia sentit a parlar del Pla Estratègic Sobirà 20-30? 

 
¾ parts de la població (74,8%) no coneixia el Pla Estratègic. 

 

297 persones, és a dir, tres de cada quatre de les que han resposta l’enquesta no havien sentit a parlar de 

Sobirà 2030; 100 afirmen que sí que n’havien sentit a parlar. 

 

2. Com valora que els ajuntaments i el consell comarcal treballin conjuntament? 

 

 
La immensa majoria de la població (95%) valora positivament que ajuntaments i consell comarcal treballin junts. 

 

Pràcticament tothom (377 persones) valora positivament que ajuntaments i consell comarcal treballin 

conjuntament, un 95%. Només 6 persones (1,5%) ho valoren negativament i a 14 (3,5%) els resulta indiferent. 

 

 

                                                             
13 Totes les respostes qualitatives extretes de l’enquesta s’han copiat literalment, sense corregir-ne faltes ni res en 
absolut. Aquestes respostes es trobaran tant inserides en algun buidatge qualitatiu com quan es llisten de manera 
explícita. 
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INFORMACIÓ GENERAL [1/8] 
L'impacte per la pandèmia ha estat molt negatiu a tot arreu, afectant àmplies capes de la població i 

nombrosos sectors econòmics. 

 

3. Com considera que ha impactat a la comarca del Pallars Sobirà? 

 
Poc més de la meitat de la població (53,4%) considera que l’impacte de la Covid19 a la comarca ha estat similar a 

la resta de Catalunya. 

Poc més d’una quarta part de la gent (28,5%) considera que l’impacte de la Covid19 a la comarca ha estat 

superior que a la resta de Catalunya. 

 

Més de la meitat de les respostes (212, un 53,4%) considera que l’impacte ha estat similar a la resta de 

Catalunya. En canvi, 113 persones (28,5%) considera que ha impactat més a la comarca, mentre que 72 

persones (18,1%) consideren que ha impactat menys. 

 

3.1 Si més, per què? 

 
Pràcticament 9 de cada 10 persones (87,6%) que opinen que la Covid19 ha impactat més al Pallars Sobirà que a 

la resta de Catalunya pensen que és perquè l’economia de la comarca està molt centrada en el turisme. 
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De les 113 persones que consideren que la pandèmia ha impactat més a la comarca que a la resta de 

Catalunya, la immensa majoria (99 persones, 87,6%) considera que és perquè l’economia del Pallars Sobirà 

està molt centrada en el turisme (resposta preestablerta). Les altres respostes resulten més espúries, són les 

següents: 

• 4 persones (3,5%), Perquè no s’han aplicat bé les mesures sanitàries (resposta preestablerta). 

• 4 persones (3,5%), Perquè no hi ha hagut col·laboració entre administració i empreses (resposta 

preestablerta). 

• 1 persona (0,9%), Perquè no hi ha un pla econòmic de creixement seriós a les comarques de 

muntanya 

• 1 persona (0,9%), Perquè ningú pensa en els treballadors. 

• 1 persona (0,9%), No s'ha tingut en compte les característiques pròpies de la comarca 

• 1 persona (0,9%), Perquè l'economia comarcal depèn molt del turisme ha estat rellevant, però també 

la mana de digitalització i innovació del sector econòmic de la comarca. 

• 1 persona (0,9%), perquè a més de ser una comarca molt centrada en el turisme, les mesures de 

confinament municipal han fet que en una comarca amb la població total que pot tindre un poblet 

mitja, la població no pugui mantindre l’economia dels seus negocis per no poder accedir hi. 

• 1 persona (0,9%), A banda del turisme, el confinament municipal no té cap lógica no sentit al Pallars 

 

3.2 Si menys, per què? 

 

 
Una mica més de la meitat (55,6%) de la població que considera que la pandèmia ha impactat menys al Pallars 

Sobirà que a la resta de Catalunya, pensen que és perquè la densitat de la comarca és molt baixa. 
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De les 72 persones que consideren que la pandèmia ha impactat menys a la comarca que a la resta de 

Catalunya, una mica més de la meitat (40 persones, 55,6%), pensen que és perquè la densitat de la comarca 

és molt baixa (resposta preestablerta). Prop d’una tercera part (23 persones, 31,9%), ho atribueixen al fet que 

estem aïllats en grans nuclis de població (resposta preestablerta). La darrera resposta preestablerta, «Perquè 

s'han seguit les normes estrictament», ho pensen 2 persones (2,8%). Les altres respostes han estat 

aportacions individuals cada una (1,3% cada una): 

• amb perspectiva de futur, ha accelerat tendències que beneficiaran al Pallars 

• Depenem del turisme nacional d'estiu i aquest no ha fallat 

• La baixa densitat i la mobilitat reduïda (aïllament) disminueix la transmissió però en dades generals i 

valorar la densitat els valors tampoc són per tirar coets 

• menys facilitat per anar a l'hospital i donar positiu en el test 

• Perque hem tingut turisme 

• Perquè l'afectació econòmica ha estat compensada per un estiu turísticament molt bo i resta de 

sectors alimentaris i ramaders essencials. A nivell epidemiològic la baixa densitat i l'aire lliure han 

generat impactes menors   

• Quan s'ha permès la mobilitat hi ha hagut molt més turisme que altres anys. Molta 2a residència hi 

ha passat períodes llargs amb influència sobre el sector comercial 

 

4. Quins sectors econòmics considera que han estat els més afectats a la nostra comarca i que podrien 

quedar molt tocats en cas que es repetís una situació com la de l'inici de la pandèmia? 
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Els tres sectors econòmics més afectats han estat l’Hostaleria i la restauració (segons el 92,4% de la població), el 

Turisme (78,3%) i el Comerç (53,1%). 

 

Els tres sectors econòmics més afectats, segons les respostes obtingudes, han estat l’Hostaleria i la restauració 

(367 respostes, 92,4%), el Turisme (311 respostes, 78,3%) i el Comerç (211 respostes, 53,1%). Una mica per 

sota queda la consideració respecte l’impacte cap al sector cultural (147 respostes, 37%), mentre que ja a 

força distància queden la resta de respostes preestablertes com la producció artesanal (64 respostes, 16,1%), 

la Pagesia, incloent-hi agricultura i ramaderia (36 respostes, 9,1%), els serveis professionals (26 respostes, 

6,5%) o la construcció (7 respostes, 1,8%). 

 

Finalment, queden les respostes individuals (0,3%) que han recollit altres opcions, a excepció de Sanitat (2 

respostes, 0,5%): Indústria de la fusta (darrera resposta preestablerta); Esports; Gent que viu al dia dia 

treballant en negre; Activitats esportives, culturals, lleure,... que es realitzant tant per infants com per adults; 
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Voldria marcar-los tots; Pubs i locals d’oci; Posaria el turístic, emperò, com crec que el treball s'ha de 

diversificar, doncs: aquí ho especifico...; Turisme d'hivern associat a la neu per situació semi confinament de; 

Ajuntaments; Educació; Serveis socials; Estacions d’esquí; No hi ha alternativa; Tots en general; Una mica tots, 

ja que és una roda, si una cosa no funciona les altres tampoc; Oci; Extraescolars; Professionals de l Esqui i 

Muntanya; Més que sectors, ha afectat a treballadors de molts sectors diferents; Directa o indirectament tots 

els que estan en aquest llistat, en una comarca com la nostra els sectors estan estretament lligats entre ells i 

depenen en gran part dels fluxos turístics. No caldrien moltes botigues o serveis si no hi visques gent que 

treballa en estacions d'esquí, hotels... que viuen directament dels turisme per exemple i a l'inrevés, si no hi 

ha serveis la gent no s'estableix. 

 

5. En quins sectors econòmics pensa que hi ha més marge de maniobra o que s'hi poden fer més 

canvis o innovacions per evitar repetir la mateixa situació o, fins i tot, per a sortir-ne reforçats? 

 

Els tres sectors on la gent pensa que es poden fer més canvis per a sortir reforçat d’una futura pandèmia són el 

Turisme (54,7% de la població), l’Hostaleria i la restauració (48,1%) i el Comerç (41,3%). 
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Els tres sectors on la gent creu que hi ha més marge de maniobra i d’innovació per a sortejar o, fins i tot, sortir 

reforçat d’una futura pandèmia han estat el Turisme (217 respostes, 54,7%), l’Hostaleria i la restauració (191 

respostes, 48,1%) i el Comerç (164 respostes, 41,3%). A prop queden també tres sectors a qui la gent atribueix 

potencial d’innovació, com són el sector Cultural (136 respostes, 34,3%), la Producció artesanal (130 

respostes, 32,7%) i la Pagesia, incloent-hi l’agricultura i la ramaderia (124 persones, 31,2%). Tot seguit, es veu 

capacitat de maniobra als Serveis Professionals (105 respostes, 26,4%), la Indústria de la fusta (62 respostes, 

15,6%) i la Construcció (37 respostes, 9,3%). 

 

Finalment, hi ha tot d’aportacions individuals (0,3% cada una) que recullen les següents respostes: esport 

d’alt rendiment i espot salut; Creació noves alternatives; Infraestructures; unes mesures Covid adequades a 

la realitat de la comarca; tots; sector públic; sanitat; Benestar -encara que no sigui sector econòmic; Educació; 

Tots en general; Esports; Tecnologia; Tots aquells sectors que tenen productes exportables pel que no 

depenen d'una única seu fixa on vendre o oferir els seus serveis o productes. No pots traslladar un restaurant    

per exemple.; Crea un teixit industrial que dongui llocs de feina que no depengui del turisme i que no sigui 

invasiu amb la conservació del medi. També crea una indistria alimentatia de qualitat tenim la materia prima 

(ovi,bovi i equi) però no tanquem el cercle cosa que donaria molts llocs de feina ( engreix, sacrifici, 

distribució...); Teletreball; Indústria del coneixement. Enginyeries, medi ambient, sostenibilitat...; 

Ajuntaments; Indústria; Industria; Món digital; Crear empreses; Facilitar el Teletreball amb enllaços petites, 

mitjanes i grans companyies; Serveis socials;  Ramaderia; transformació alimentària, energies, més ramaderia 

ecològica, tot allò que no depèn dels visitants 

 

6. Quines mancances considera que té principalment el Pallars Sobirà per a una millor qualitat de vida? 

 
La mancança en Treball qualificat i ben remunerat i de Connectivitat a internet i telecomunicacions són 

considerades greu o molt greus de cara a una millor qualitat de vida a la comarca. 

Tot seguit, la manca de Diversificació econòmica i la mala Qualitat de les infraestructures són els següents 

factors detectats com a mancances greus. 

 

En relació amb les mancances de cara a una millor qualitat de vida a la comarca, la Connectivitat a internet i 

telecomunicacions és la considerada com la mancança més greu, seguida de ben a prop per la manca de 

Treball qualificat i ben remunerat, la no diversificació econòmica i la manca de qualitat de les infraestructures. 

L’Accés a l’habitatge no és considerada una mancança especialment greu, si veiem com s’equiparen les 

respostes que el consideren molt greu o normal. Finalment, l’Oferta cultural i d’oci no sembla generar gaire 

preocupació, en conjunt. 
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    Gens / poc (1)  Normal (2)           Greu (3)       Molt greu (4) 

Accés a l’habitatge   59   134  70  134 

Connectivitat @ i telecomunic.   22   92  110  173 

Diversificació econòmica  18   85  145  149 

Millora de les infraestructures  18   101  127  151 

Oferta cultural i d'oci   38   144  143  72 

Serveis bàsics    33   133  122  109 

Treball qualificat i ben remunerat 12   79  149  157 

 

Considerant els valors agrupats, ens surten les següents mitjanes per a cada una de les condicions: 

Accés a l’habitatge   2,70 – mancança entre normal i greu 

Connectivitat @ i telecomunic.   3,09 – mancança greu, camí de ser-ho molt 

Diversificació econòmica  3,07 – mancança greu 

Millora de les infraestructures  3,04 – mancança greu 

Oferta cultural i d'oci   2,63 – mancança entre normal i greu 

Serveis bàsics    2,77 – mancança entre normal i greu 

Treball qualificat i ben remunerat 3,14 – mancança greu, camí de ser-ho molt 

 

TURISME [2/8] 
 

7. Què en pensa del turisme a la comarca? 

 
1 de cada 2 persones (49,1%) considera que el turisme aporta molt a la comarca però també algunes coses 

negatives. 

1 de cada 3 persones (33,2%) pensa que el turisme està passant factura, cada cop, tot i que molta gent de la 

comarca en viu. 

 

La meitat de la gent (195 respostes, 49,1%) considera que el turisme aporta molt a la comarca però també 

algunes coses negatives. Al mateix temps, una tercera part (132 respostes, 33,2%) pensa que està passant 

factura, cada cop, tot i que molta gent de la comarca en viu. Finalment, una setena part (54 persones, 13,6%) 

pensa que el Pallars Sobirà sort en té, del turisme, perquè és i serà el que permetrà sobreviure a la comarca, 

mentre que només 16 persones (4%) pensen que ha destrossat l’economia i la comarca. 
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8. Què en pensa de la desestacionalització del turisme, és a dir, de crear una oferta que el faci arribar 

repartit durant tot l'any i no només en èpoques concretes? 

 
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. 

 

Respecte la possibilitat de desestacionalitzar el turisme, la meitat de la gent (197 respostes, 49,6%) pensa que 

això anirà molt bé perquè així hi haurà negocis que podran obrir tot l’any. Tot seguit, les altres respostes estan 

força equilibrades: 74 persones (18,6%) pensen que això condemnarà la població i el territori a una sola 

sortida econòmica, molt dependent de fora; 68 persones (17,1%), pensen que permetrà mantenir alguns 

negocis oberts sempre, però pot impedir que en sorgeixin d'altres; i finalment, 58 persones (14,6%), pensen 

la desestacionalització del turisme impedirà la renovació econòmica de la comarca tot i que pot fer viables 

negocis existents. 

 

NATURA I TERRITORI [3/8] 
 

9. Vostè creu que el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici... 

 
 

1 de cada 2 persones (44,3%) pensa que el PN d’Aigüestortes es coneix molt i està molt bé, però no es gestiona 

gaire bé. 
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1 de cada 3 persones (35’5%) pensa que caldria potenciar-lo més i millorar-ne infraestructures i comunicacions. 

 

Gairebé la meitat de la gent, 176 respostes (44,3%), pensa que el PN d’Aigüestortes es coneix molt i està molt 

bé, però no es gestiona gaire bé. Una tercera part (141 persones, 35,5%), pensa que caldria potenciar-lo més 

i millorar-ne infraestructures i comunicacions. Finalment, 72 persones (18,1%) pensa que està massa explotat 

i la comarca ho paga, mentre que només 8 persones (2%) pensa que no es coneix gens fora d’aquí. 

 

10. I del Parc Natural de l'Alt Pirineu, què en pensa? 

 
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. 

 

Respecte el PN de l’Alt Pirineu, més de la meitat de la gent (221 respostes, 55,7%) pensa que caldria potenciar-

lo més i millorar-ne infraestructures i comunicacions. Poc més d’una cinquena part (85 persones, 21,4%), 

pensa que es coneix molt i està molt bé, però no es gestiona gaire bé. Finalment, 72 persones (18,1%) pensa 

que no es coneix gens fora d’aquí, mentre que només 19 persones (4,8%) pensa que està massa explotat i la 

comarca ho paga. 

 

11. Què en pensa del circuit cultural i museístic de la comarca? 

 
4 de cada 10 persones (42,6%) afirma conèixer el circuit cultural i museístic de la comarca, però no gaudir-lo. 
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Gairebé la meitat de la gent afirma conèixer el circuit cultural i museístic de la comarca, però no gaudir-lo 

(169 persones, 42,6%). Són força equilibrades les respostes entre les persones que afirmen que el gaudeixen, 

però el troben insuficient (88 persones, 22,2%) i les que ni el coneixen ni el gaudeixen (82 persones, 20,7%). 

Finalment, 58 persones (14,6%) afirmen conèixer-lo i gaudir-lo. 

 

AGRICULTURA I RAMADERIA [4/8] 
 

12. Estaria disposat a pagar més per un producte si és elaborat a la comarca? 

 
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. 

Més de la meitat de la gent (226 persones, 56,9%) estaria disposada a pagar més per un producte elaborat a 

la comarca, tot i que voldrien valorar-ho. Molt similars són les respostes de la gent que, d’entrada, no hi 

estaria disposada però ho podria valorar (83 persones, 20,9%) i les que sí que ho pagarien en qualsevol cas 

(78 persones, 19,6%). D’altra banda, només 10 persones (2,5%) no hi estarien disposades en cap cas. 

 

13. Quin producte agrícola o ramader de la comarca troba que no s'està aprofitant prou? 
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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). 

 

Els tres productes agrícoles o ramaders que la gent considera que no s’estan aprofitant prou són les Plantes 

aromàtiques (135 respostes, 34%), la Carn d’equí (123 respostes, 31%) i la Carn de corder (110 respostes, 

27’7%). Els segueixen de ben a prop els Làctics i la Llana (107 respostes, 27%, en ambdós casos), i després, la 

Carn de boví (92 respostes, 23,2%) i el Vi (74 respostes, 18,6%). Crida l’atenció que 99 persones (24,9%) 

afirmen desconèixer què respondre, 89 de les quals ho fan com a resposta única i les altres 10, combinada 

amb d’altres. 

 

Finalment, trobem tot un seguit de 24 respostes individuals (0,3%) que són aportacions lliures, a saber: 

fruiters i varietats autòctones d'horta; Tots es poden aprofitar més si se'n fomenta el consum; tots els 

productes d'origen ramader estan infravalorats i poc aprofitats; carn de caça; Productes autòctons com 

embotits (Girella, xolis..), el Tupí o els licors (Ratafia); Excedents temporals d'horta; Plantes aromatiques (no 

puc marcar); Trobo a faltar productes d'origen vegetals a la llista (ja hi ha iniciatives com per exemple amb les 

pomes entre altres coses) . Potser es podria aprofitar els canvis alimentaris que aposten per introduir més 

vegetals a la dieta.; Llúpol i cervesa; L'aigua; Pomes, peres i fruits silvestres; Carn en general; Vos heu deixat 

el cabrum, conserves, melmelades, teixits...; Artesania; Manca de circuit tancat; Sal, verdures i fruita de la 
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zona; Carn de caça, ja que es caça aquí, que es suministri als establiments locals; Tots; Aprofitant en quin 

sentit? No compren la pregunta; Carn de cabrit; Aprofitem molt pocs productes en relació als que realment 

produim; Agricultura; Fruites; subpruductes de la fruita, del bosc... 

 

QUALITAT DE VIDA I FUTUR PROFESSIONAL [5/8] 
 

14. Quines sortides formatives o d'educació afegiria a la comarca? 

 
2 de cada 3 persones (66,5%) afegirien més especialització en gestió forestal al sistema educatiu. 

6 de cada 10 persones (59’7%) hi afegiria més especialització en agricultura i ramaderia i més de la meitat 

(52,6%), en noves tecnologies. 

 

Dos terços de la gent afegiria més especialització en gestió forestal (264 respostes, 66,5%) al sistema educatiu. 

De ben a prop, hi ha la gent que afegiria més especialització en agricultura i ramaderia (237 respostes, 59,7%) 

i n’afegiria en noves tecnologies (209 respostes, 52,6%). A força distància trobem la gent que aposta per 

l’especialització en la indústria de la fusta (127 respostes, 32%), la que ho faria en la del turisme (116 respostes, 

29,2%), en gestió cultural (103 respostes, 25,9%) o en activitats esportives (89 respostes, 22,4%). Finalment, 

només 46 persones (11,6%) apostarien per més instituts a la comarca. 

 

15. Quins recursos i serveis sociosanitaris troba més a faltar? 

 
Més de la meitat de la gent (53,4%) reclama un hospital al Pallars Sobirà. 
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El reclam per tenir un hospital a la comarca és majoritària i supera la meitat del total (212 respostes, 53,4%). 

Així mateix, la petició per tenir un CAP amb més serveis també és molt elevada (162 respostes, 40,8%). 

Queden com a testimonials les peticions per a tenir més CAP’s a la comarca (15 respostes, 3,8%) o més 

residències per a gent gran (8 respostes, 2%). 

 

16. Què en pensa de la possibilitat d'accedir a un habitatge per a viure a la comarca? 

 

 
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. 

 

La resposta majoritària, que supera de llarg el terç del total, és que costa moltíssim trobar habitatge perquè 

són cars i n’hi ha pocs en oferta (153 respostes, 38,5%). Seguit de ben a prop, però, trobem qui pensa que 

costa una mica trobar-ne perquè n’hi ha pocs però que sí que són assequibles (118 respostes, 29,7%). Més 

d’una cinquena part de la gent (89 persones, 22,4%) pensa que costa molt trobar habitatge perquè són cars 

tot i que n’hi hagi molts en oferta. Finalment, només 37 persones (9,3%) opinen que no costa gaire trobar 

habitatge perquè són econòmics i/o n’hi ha molts en oferta. 

 

INTERNET [6/8] 
 

17. Quin ús fa d'internet en el seu dia a dia? 
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2 de cada 3 persones (66,5%) fa servir internet tant per temes personals com laborals. 

Dues terceres parts de la gent (264 persones, 66,5%) respon que fa servir internet tant per temes personals 

com laborals. Una cinquena part (83 respostes, 20,9%), el fa servir sobretot per a qüestions personals, mentre 

que una vuitena part (47 persones, 11,8%) el fa servir sobretot per a qüestions laborals. Un insignificant 0,8% 

(3 persones) afirma fer-ne molt poc ús. 

 

18. Quina valoració en fa, de la qualitat del servei? 

 
Més de la meitat de la gent (54,4%) fa una valoració negativa del servei d’internet. 

Més de la meitat de la gent (216 respostes, 54,4%) fa una valoració negativa del servei, per un terç llarg (144 

persones, 36,3%) que la fa positiva. Trenta-set persones (9,3%) no saben què respondre. 

 

19. Estaria d'acord en un projecte conjunt entre les administracions i la població per fer arribar la xarxa 

de fibra òptica a totes les cases? 

 
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. 

 

A pràcticament 4 de cada 5 persones (313 respostes, 78,8%) els sembla perfecte i molt bona idea que es tiri 

endavant aquest projecte conjunt perquè ho consideren un servei bàsic. A quaranta persones (10,1%) no els 

agrada la idea perquè prefereixen que tothom pugui triar si en vol o no, i amb qui. Finalment, hi ha gent que 

li és igual mentre no els surti més car (31 respostes, 7,8%) o mentre els donin servei (13 respostes, 3,3%). 
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Ecologisme i sostenibilitat [7/8] 
 

20. En el dilema entre noves infraestructures i motors econòmics o preservació del territori, vostè es 

decanta per... 

 
1 de cada 2 persones (52,1%) prioritzaria d’entrada el territori per davant de l’economia. 

 

Més de la meitat de la gent prioritzaria d’entrada el territori (207 respostes, 52,1%). A parts més o menys 

iguals es reparteixen les que d’entrada prioritzarien l’economia (92 respostes, 23,2%) i les que sempre 

posarien el territori per davant (88 persones, 22,%). Finalment, només 10 persones (2,5%) sempre posarien 

l’economia per davant. 

 

21. Estaria disposat a pagar més per un producte (bé o servei) si és ecològic i sostenible? 

 
Gairebé 2 de cada 3 persones (60,5%) estarien disposades d’entrada a pagar més per un producte ecològic i 

sostenible, tot i que ho voldrien valorar. 

 

Gairebé dues terceres parts de la gent estaria disposada d’entrada a pagar més per un producte ecològic i 

sostenible, tot i que ho voldria valorar (240 respostes, 60,5%). Una cinquena part ho faria en qualsevol cas 

(84 persones, 21,2%), mentre que una sisena part (62 persones, 15,6%) d’entrada no ho pagaria però ho 

podria valorar. Finalment, només 11 persones (2,8%) no ho pagarien en cap cas. 
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PREGUNTA OBERTA [8/8] 
22. Com veu la comarca d'aquí a 10 anys? Com vol que estigui, què vol que en destaqui, com vol que 

la gent la conegui, què en canviaria... 

 

Recull de la resposta oberta de l’enquesta online en brut a la pàgina 10814. 

 

DADES PERSONALS VOLUNTÀRIES 
 

23. Edat 

 
El terç superior de la gent que ha respost té de 30 a 45 anys (38,3%) i el terç inferior, de 45 a 60 anys (34,7%). 

De les 397 respostes, 392 han manifestat la seva edat. D’aquestes, més d’un terç tenen de 30 a 45 anys (150 

persones, 38,3%) i més d’un terç, de 46 a 60 anys (136 persones, 34,7%). També pràcticament idèntiques són 

la proporcions de gent major de 60 anys (56 persones, 14,3%) i d’entre 16 i 29 anys (50 persones, 12,8%). 

[pendent de comparar-ho amb l’escala d’edat de la comarca] 

 

24. Gènere 

 
Mes de la meitat (56,5%) de la gent que ha respost són dones, que representen el 48,8% de la població de la 

comarca i el 50,8% de la catalana. 

De les 397 respostes, 391 han manifestat el seu gènere. D’aquestes, 221 persones (56,5%) han manifestat ser 

dones, 168 persones (43%) han manifestat ser homes i 2 persones (0,5%) han marcat altres. [pendent de 

comparar-ho amb l’escala de gènere de la comarca] 
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25. Població de residència 

 

 
 

 
 

 

Un terç de les respostes vénen de Sort (32,1%), percentatge idèntic a l’equivalent comarcal. 

De les 397 respostes, 389 han indicat la seva població. 

 

1. Alins: 14 (3,6%) 

2. Alt Àneu: 13 (3,3%) 

3. Baix Pallars: 37 (9,5%) 

4. Espot: 11 (2,8%) 

5. Esterri d’Àneu: 22 (5,7%) 

6. Esterri de Cardós: 3 (0,8%) 

7. Farrera: 6 (1,5%) 

8. la Guingueta d’Àneu: 30 (7,7%) 
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9. Lladorre: 8 (2,1%) 

10. Llavorsí: 11 (2,8%) 

11. Rialp: 20 persones (5,1%) 

12. Soriguera: 27 persones (6,9%) 

13. Sort: 125 persones (32,1%) 

14. Tírvia: 7 (1,8%) 

15. Vall de Cardós: 24 (6,1%) 

16. Població del Pallars Jussà: 4 (1%) 

17. Població de l'Alt Pirineu i Aran (excloent-ne ambdós Pallars): 0 (0%) 

18. Població d’arreu de Catalunya: 27 (6,9%) 

 

  26. Com veu la comarca d'aquí a 10 anys? Com vol que estigui, què vol que en destaqui, com vol que 

la gent la conegui, què en canviaria... 

 
14Respostes en brut, llistades per ordre cronològic 

- M’agradaria que la gent que hi vivim ens la sentim nostra. Que no només es faci coses per que la gent de 

fora hi vingui de visita. La volem neta i amb una ordenació i us de l’espai conseqüent amb el que la gent 

d’aquí dalt volem i necessitem. La volem responsable ecològicament i econòmicament. 

- D'aqui 10 any veig la comarca amb molta gent i mes llocs de treball 

- Caldria anar més enllà de l' oferta únicament  turistica 

- El Pallars Sobirà cal replantejar-lo, no pot ser destacat només pel rafting i l'esquí, cal generar nous negocis, 

permetre i donar suport a la gent que vol venir a treballar i crear empreses aquí millorant es 

telecomunicacions i donar més suport a aquells que treballen amb productes locals. 

- Ho hauria d haver possibilitats per captar la gent jove que no fossin el turisme o administracions públiques. 

- Qie la gdnt del territori hi pugui voure bé. 

- Si es potencie les noves tecnologies, el teletreball portarà persones més qualificades i serà positiu per la 

comarca. 

- Mes activitats per a gent no tan jove no tots son esquiadors o grands excursionistes 

- La veig com una nova Cerdanya: segones residències i turisme, sense indústria ni motors econòmics més 

enllà de la dependència total del turisme. Perdent el caràcter i els costums del territori 

- Si seguim amb la guerra de Preus, sobretot en serveis turístic-esportius, ho acabarem enfonsant tot... 

Hem d'oferir qualitat, a canvi d'un preu just. Millor QUALITAT que QUANTITAT. 

- Ple de pepersones joces que s hi han quedat per elecció i que pod3n treballar en tots els sectors. 

- M'agradaria q seguis sent un lloc tranquil on viure però amb més recursos sanitaris i d'educació per a la 

gent q vivim aquí tot l'any 

- Voldria que es valores més el producte del territori i no tot estigués enfocat cap al turisme. Utilitzar més 

els recursos naturals per abastir la població que i vivim tot l'any  Fomentar el treball durant tot l'any. I 

garantir l'accés al l'habitatge. 

- Si segueix igual la visió no és gaire optimista,x contra té un gran potencial a molts nivells q altres 

comarques no tenen.Ens cal + suport i no només econòmic,q tmb,i sobretot que es treballi fent front 

comú en les inicitatives noves q surtin o les q ja funcionen però poden millorar 

- Amb pèrdua d'identitat i el perill de convertir-se en territori sols d'esbarjo i amb poca població fixa i poc 

sentit de pertinença. 
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- Veig una comarca que s'està estancant en viure molt del turisme hi costa trobar pisos en condicions per 

llogar. Estaria bé fer fàcil viure a qui a la gent, tecnologies, salut, infraestructures... Som territori de 

muntanya però no tenim que quedar-nos oblidats, les tecnologies ens obren al món. 

- Que el centre de les polítiques es focalitzi en la gent que hi viu, i no en les persones que visiten el territori. 

Cal diversificar del turisme, perquè aquest any hem vist que hem pagat car viure quasi exclusivament 

d'aquest sector donant suport a altres sectors i innovant. 

- Si no hi ha accés al habitatge i més feina...cada vegada hi haurà menys gent jove que es quedi al Pallars 

- Aposta per la economia tradicional i menys depenencia del turisme 

- Una comarca que ha sabut transformar el seu model econòmic en un de més sostenible, basat en tot allò 

que tenim al territori,  tot i que estic a favor del turisme respectuós. Posaria el focus en temes culturals i 

apostaria pels artistes de la zona. Una comarca que vetlla pel dret a l'habitatge. 

- Turisme desestacionalitzat, que respecti la natura, aprofitar més el meravellós entorn natural que tenim, 

ajudes d’habitatge i altres per a families amb nens petits, oferta cultural gratuïta, oferta d’esports per a 

nens i adults assequible 

- Diversificar el negoci. Però es bàsic millorar les comunicacions tant carreteres com internet per poder 

ampliar la tipologia de negocis 

- Que mantingui l'essència del pallars amb l'adaptació als nous temps, evitant la sobrerexplotacio turística 

i de poblacio de la comarca. Els pallars són comarques que a día d'avui no estan preparades per absorbir 

creixements no sostenibles. 

- S hauria de cuidar més el paisatge. Millorar lo, que estigui cuidat i sigui atractiu. S haurien de potenciar 

les infraestructures per tenir  bona accessibilitat a la majoria dels poble 

- Sino  es repobla la veig morta o envellida del tot, aprofitar l’avinentesa del teletreball per repoblar-la de 

joves sería lo seu, això si: millorar connectivitat a internet,no cal fibra óptica hi ha altres opcions, i 

habitatge.No totes les millores al turisme sino a que es pugui viure al pallars! 

- Preparada per afrontar el canvi climàtic amb un projecte de transició energètica, agrícola, ramadera i 

forestal.Foment del cooperativisme i de l'autonomia municipal.Municipalització d'hidroelectriques i 

millores en la aigua i telecos. Demos participativa. Decreixement turístic.Habitatge, repoblament 

- Una comarca amb una economia més diversificada, coneguda pels seus bons productes (de la ramaderia 

i l'agricultura), amb uns bons serveis socials i accés a l'habitatge que permetés que més gent jove es 

pugués instalar al territori 

- Vull una comarca rural, xarxa de petits productors amb venta de proximitat, amb un mercat viu i de gent 

del territori i amb espais associatius dinamitzadors i que crein xarxa: banc del temps, taller comunitari, 

etc. 

- No cal que canviï. 

- Està bé seguint recolzant el turisme ja que en depeèn la majoria de l'economia de la comarca, però 

mentrestant s'ha de treballar per trobar i potenciar altres mercats 

- Canviaria el model de turisme 

- Comarca envellida sense possibilitats de feina per les futures generacions, m'agradaria que fos un territori 

amb una gran qualitat de vida amb més facilitat d'accés als serveis bàsics i amb oportunitats pels joves 

que decideixin quedar-se al poble que els ha vist neixer. 

- M'agradaria que fos un lloc agradable per viure,  treballar i visitar. Tranquil, poc massificat. Amb fibra a 

totes les cases que  la vulguin. Amb un CAP fiable, bons professionals i servei de traumatologia. 

Administracions gestionant bé tots els recursos i cobrint necessitats reals. 

- Millora agenda cultural, acces a fibra optica, menys precarietat laboral deguda al turisme i de temporada 

- Si no es fa res, despoblada. 
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- Comarca verda, neta, familiar però amb més serveis i opcions per la canalla a nivell lúdic i educatiu 

- Ámb una economía més diversificada, millors comunicacions i un bon internet,amb  la sanitat i l ‘ educació 

i l’ oferta cultural com la resta de Catalunya i la població sensibilitzada en l’ equilibri i la conservació dels 

recursos i orgullosa de la comarca. 

- Mala ment, ens falta molta infraestructuras i milloras amb molts serveis. 

- Veig la comarca mes despoblada. M'agradaria q la gent del territori no tingués q emigrar pq a la comarca 

hi hagués prou oprtunitats 

- Mes habitatge social, o ajudes a les families que viuen aqui, una millor infraestructura a nivell tecnologic, 

un millor servei Tant hospitalari , com als caps. 

- La veig explotada si seguim un model de "pa per avui, fam per dema" com pot ser un model economic de 

massa i/o nomes turisme.  Ens quedarem sense re i ja sera massa tard. Un territori per la gent que hi viu 

amb treballs dignes i acces a habitatge o reformes. 

- Hi ha d haver equilibri entre la proteccio del territori i l'economia. Potenciar productes km 0, crear marca. 

Potenciar la comarca com a territori sa, on viure amb qualitat passa per millorar serveis de salut i cura. 

- Canviaria el motor econòmic per tal que el turisme deixi de ser-ho i la ramaderia i els productes artesans 

derivats ho siguin. 

- No ho sé, més servei públic de transport, més cura de l.entorn, reforçar i millorar  l.hostelería, un casal 

per gent gran a l.hivern i sobretot civisme！！ 

- S'hauria d'aprofitar més el que tenim en el medi natural, fent petites inversions que permetessin un major 

ús turístic que no representés una despesa important pel turista  i una explotació econòmica àmplia però 

sostenible. Facilitar l accés a l habitatje pels residents (de compra i de lloguer) 

- .... 

- M'agradaria amb menys gent que te molts drets i pocs deures i amb més gent amb esperit emprenedor i 

voluntariós 

- Una comarca amb gent de totes les edats on els joves no hagin de marxar d’aqui i hi hagi diversificació de 

negocis, no es depengui nomes del turisme i sabem aprofitar els recursos naturals (agricultura, ramaderia, 

forestal, hidrologia) per crear llocs de feina i riquesa 

- Magradaria que la cuestio economica fos mes diversificada amb constancia de feina per puger agrupar 

mes gent a la comarca 

- Una comarca amb poca diversificació econòmica, dependent del turisme i cada vegada més envellida 

perquè la gent jove té problemes per accedir a l'habitatge i a un lloc de treball qualificat. 

- La voldria amb un equilibri entre la conservació del territori i que la gent que hi viu, sobre tots els naturals 

del territori, es puguin guanyar la vida. Que es consegueixi un turisme respectuós amb el medi i una 

ramaderia viable econòmicament pels seus titulars. 

- Amb afluència d estudiants i treballadors en l àmbit esportiu, científic  del sector primari. Amb falta de 

recursos per mantenir infraestructures (carreteres, poliesportius, biblioteques..) i amb problemes en 

accés a l habitatge. 

- Acabar amb el monocultiu del turisme, tercieritzar el treball, regulació accés a l’habitatge, limitació 

malbaratament energètic en pistes d’esquí.. 

- Cambiaria l a gestio d l habitatge. Per que en deu anys sí es segueix basant els habitatges en els céntims i 

no amb la gent  els l turistic i d Segona residencia la comarca será un lloc on no si podrá viure. feines 

temporals  precaries i mal pagades amb lleguers cars  despoblament inminent 

- M'agradaria que la comarca fos prou autosuficient econòmicament i conscient de la necessitat de 

preservar l'entorn natural amb respecte i sosteninilitat. 
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- Depenent de com vagi l'economia, la gent jove es quedarà aquí o marxarà fora a buscar feina i si marxen 

fora, la comarca patirà una regressió demogràfica similar a la dels -70 i -80. Els pobles es convertiran en 

deserts de cases buides, sobretot els nuclis petits més aïllats. 

- Explotar els recursos millor i prioritzar ser una comarca sostenible i pionera en el cAnvi social i economic 

dins d’aquest canvi climatic tant devastador que ens esta arribant 

- Espero que no estigui destrossada com Andorra pel turisme massiu de gent que no cuide el entorn. Seria 

molt positiu impulsar la fibra òptica i el 5g per tota la comarca. Així la gent amb estudis podria quedar-se 

al Pallars i teletreballar en empreses del seu sector. 

- Potenciar industria agroalimentaria i artesania, millora accés a noves tecnologies, reduir monocultiu 

turístic, potenciar valls laterals com la vall d'àssua i no només línua principal, ajudes econòmiques per 

viure imantenir nuclis petits, neteja i manteniment,... 

- M'agradaria tenir una comarca amb els serveidls bàsics de salut o educació coberts,garantits sobre tot 

als pobles més xics. Unes Bones carreteres i bon mantenimient del poblets tant a l'estiu com a l'hivern. I 

també més educació rural per part del turisme, que porta bastants problemes als pagesos 

- Espero que estigui més oberta del que ho està ara, oberta a coses noves: a cultura, a gent, costums, 

tecnologia, etc. Penso que això seria bo per la comarca. 

- La propia identitat,origens,sentiments,... 

- Com una comarca viva: amb una població més jove, amb serveis bàsics ben resolts per a la gent gran, que 

aposti per la conservació del mediambient com a patrimoni que hem heredat i on es celebrin les festes 

tradicionals i populars amb molta participació ciutadana. 

- Magradaria menys turisme i menys emmigracio cap a la capital, pero crec que sera el contrari. 

- Amb més possibilitats pel jovent, més infraestructures en el territori i millors connexions en tots els 

àmbits (telefonia, Internet, sanitat,carreteres,...) i molta més ajuda als ajuntaments més petits. 

- un territori  lo més respectuos  amb la natura i la gent que hi viu, que no perdés el nord amb 

l’especulació,enfortiria el sector de la pagesia ,ramaderia, i l’esport,cuidaria i educaria el turisme,però  

sobretot tindria molta cura dels nostres joves que son el futur  del nostre territori 

- Malauradament la veig com un parc d'atraccions i residències de teletreball. Cal una economia productiva 

que mescli coneixements tradicionals amb innovacions tècniques en els camps de la pagesia, producte 

artesà i agroalimentari, producte forestal i energies renovables. N'és clau la gestió comunal. 

- Amb mes poblacio que pot treballar en remot i que vol gaudir d'espais naturals no massificats. Jo mateix 

vaig vindre a viure a Sort per aquesta rao, i tinc d'altres companys que van fer el mateix a altres poblacions: 

Vielha, La Massana i Sant Llorenc de Morunys. 

- Un molt bon lloc per viure treballar  i teletreballar, amb serveis moderns i conservant el medi 

natural.aconseguint un turisme civilitzat d observació de fauna, ......amb respecte.   

- Molt més actualitzada, pero amb mancances, tot al mateix temps no es pot fer, i les diferents prioritats 

individuals ho fan dificil. 

- Neteja del bosc i fer compatible l'agricultura amb el turisme. 

- Caldria replantejar i ajudar a crear petites empreses, i també incidir en la indústria forestal, sobretot 

neteja de boscos i camins. 

- Voldria que fos un lloc on vingués més gent a viure-hi, on per als nouvinguts fos més fàcil fer vida social, 

on es poguessin restaurar els edificis abandonats dels pobles per convertir-los en habitatges sostenibles, 

on no tot fos turisme, on es mimés la natura, on hi haguessin més cooperatives... 

- Que hi hauran nuclis molt poblats perquè es on es centren totes les novetats i activitats i per contra, 

deixen morir molts pobles que no tenen una trista botiga 
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- Que sigui més assequible per gent jove, no tant cara, viure a preu de turista tot l'any la gent autòctona es 

una vergonya!!!  Per banda sanitaria falta un hospital o mes CAP's. Banda pagesia falta mes gent jove que 

tiri endavant explotacions d'animals o agricoles. I se'ls dongui aguda. 

- Turisme desestacionalitzat i altres fonts econòmiques fora d'aquest sector. Amb màxima connectivitat 

arreu. Gent preparada i treballadora al Consell Comarcal, no com ara que és nefast. Reconeixement de 

Barna de les nostres particularitats, no es lluita, deplorable la delegació del govern actual. 

- Ns 

- S'hauria de potenciar molt més del que tenim. 

 

- Compte amb el "turisme", cal diversificar. Compte amb les segones residències, no aporten res positiu. 

Fixar joventut a la comarca. Crear petites empreses: ferrer, cistellers, la llana, lli... Recolzament a la cultura. 

Ampliar sanitat. Residències de gent gran a un peu assequible... 

- Més ben projectada al país, sense l'estigma de ser la "comarca pobra". Més restauració i hoteleria de 

qualitat, basada en el concepte de casa rural, que ajuda a que el territori estigui equilibrat. 

- Pensant en positiu, com una gran escola on apendre amb la natura. Amb pobles amb gent de totes les 

generacions. Pensant en negatiu, pobles buits, indistria precaria i 4 cacics forrats fent vins al bar. ( aquesta 

provablement és la opcio més real ). 

- Poder descentrlitzat i presa de decisions col.lectives i concensuades. Sostenibilitat i ecológica, social i 

económica. Igualtat d'oportunitats i acces als recursos. Educació viva i respectuosa amb els infants, els 

seus procesos i l'entorn. Acompanyament amorós a persones grans. Sobiranía alimentaria 

- Coses y actividades para los niños 

- Crec que cal una actualització d’alguns serveis i revisió de la gestió dels parcs naturals, mantenint l’encant 

de la comarca i preservant el territori, per exemple com fan a altres països com Finlàndia, Noruega, 

Austràlia, etc... 

- Diversificar els sectors econòmics per tal de que els nostres fills i filles no els calgui marxar de la comarca 

per poder viure. Millora de carreteres i camins. Cobertura total dels serveis bàsics. 

- No ho sé, però cada cop se m fa més difícil viure en aquesta comarca. Jo em faig gran i necessito més 

serveis que no hi són. Els meus fills és fan gran i han de marxar. Llavors veig k aquesta comarca no té un 

futur x manca de serveis bàsics , de comunicacions, cursos..... 

- una comarca més diversa economicament, millor aprofitament de recursos naturals: fusta, herbes, 

alimentació, un turisme respectuos. Que la gent jove, pugui tirar endavant la ramaderia. que la gent jove 

que no sigui explotada. Un pallars de totes i no dels caciques, mes divers i amb més drets 

- Millor transport i comunicació intracomarcal Millors carreteres!!!  Millores a l’institut (infraestructures 

sobretot i docència) 

- Crec que té bones perspectives. Canvis estructurals com el canvi climàtic, el desenvolupament de noves 

formes de treballar i altres pot afavorir un increment de la població que ha de ser aprofitat de maneres 

diferents a les que es van fer en altres moments semblants. 

- Pitjor que ara .  Poc acces a lhabitatge per a joves.  Poca acces a treballars qualificats i remunerats 

- Una comarca amb més habitants que hi puguin viure amb una feina digne 

- Continuarem sent una Comarca que viu del turisme amb feines de temporada, s'hauria de potenciar més 

la indústria i feines de tot l'any perquè la gent jove vulgui quedar-se a viure a la Comarca 

- Despoblada, només hi haurà tirisme i poc. 

- Diluïda amb altres comarques veines 

- Similar a fins ara. Rafting, ski, montanya i loteria. 
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- Potencia l'habitatge i els llocs de treball, no per que vingui gent sino per la gent que i viu pugui viure amb 

una feina i habitatge digne. 

- Parc turístic, adéu a la pagesia i ramaderia. Una pena. 

- Nous pastors d'ovelles, xq s'en van els que hi han.Facilitats x els joves q emprenen una vida 

agricola.Escorxador mobil, com els d França en llocs allunyats=menys costos. Apostar x l'agricultura 

ecologica, i q aquets productes es venguin localment x vida i prestigi comerços+agricultors del Pallars 

- Una comarca que ha cuidat el territori, que ha potenciat els bens culturals i l'agricultura i la ramaderia 

- La veig com avui , amb manca de líders, manca d’interessos generals, manca d’iniciatives econòmiques i 

a l’hora de preservació territorial, i per acabar, amb important manca d’obertura cultural i social. 

- La ramaderia i la seva gestió del territori més valorada. El paisatge hauria de ser la prioritat en el turisme, 

i caldria evitar les massificacions en determinades dates, ja que donen una molt mala imatge de la 

comarca. 

- Comarca que viu pel turisme i no del turisme. Surt + econòmic un forfet d'esquí i MP hotele que un forfet 

d'esquí de dia per un resident a la comarca, només es troba lloguer d'habitatges tipus apartaments de 

vacances (màx 2 Hab). En aquesta comarca o vius directament del turisme o pagues el turisme. 

- Crec que al ritme d'ara anem malament. Sobretot pels pobles petits o zones molt rurals. Estan quedant 

sense població. Necessitem plans perquè vingui gent jove amb ganes de treballar, formar família, i 

intentar aprofitar el màxim el territori per treure feines per aquesta gent. 

- Estem en una situació lìmit. Al ritme que anem, d'aquí quatre dies serem historia. Els polítics que haurien  

de vetllar per un futur millor, tan sols, es preocupen de mantenir la poltrona. Vergonyós. Espavilem, o 

estem cruspits. 

- Amb amb moltes possibilitats de desenvolupament sempre que hi hagi una aposta estratègica per part 

del sector públic i una cooperació entre el sector públic i privat. 

- Posar el màxim de facilitats perquè la gent no hagi de marxar. 

- Desitjant que el turisme no en sigui el centre. Que els pobles estiguin vius durant tot l'any. Que hi hagi 

respecte pel territori i la cultura local. Amb espai per a projectes sensats, conscients i respectuosos 

- Imagino un Pallars on la feina i habitatge siguin poc precaris, i s'obrissin noves possibilitats per a qui hi 

visqui. En definitiva un lloc on la vida sigui digne. Més sortides per qui volem treballar tranquiles la terra 

i viure en pau i no pel turisme devastador i insostenible. Escoltar més la gent 

- Sense tant turisme estacional, menys segones residencies i mes petits negocis de turisme. I sobretot 

diversificacio economica 

- Espero que hi hagi un habitatge digne per tothom, més ofertes de feina i que la cultura i el territori siguin 

un dels pilars principals. Que els que hem decidit viure aquí puguem continuar aquí i no ens veiem obligats 

a tornar a la nostra comarca d'origen. 

- Potenciar els recursos i coneixements locals, pensar una economiala servei de les persones que hi vivim 

i no només a servei de visitants puntuals. Reforçar les comunicacions entre pobles dispersos i valls, enlloc 

de facilitar la comunicacions radials amb barcelona. 

- Qué no perdi autenticitat 

- No crec necesari mes turisme ni segones residencies, s'hauria de poder  conviure amb el que hi ha, poder 

amb una mica mes pero no gaire 

- Em reservo 

- Els habitatges dels pobles de nova construccio estan destinats a us turistic Als pobles hi fa falta petites 

parceles per a fet cases indibiduals i de retruc asentarim mes poblacio. 

- Que ha de ser més pro-activa 
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- No se veure com serà la comarca d’aqui 10 anys vista.... vull que sigui un lloc o els nostres fills puguin tenir 

l’opció de poder formar- se bé, i això els doni la possibilitat de quedar-se al territori. Oferir una gama mes 

amplia d’estudis..., Tenir una millor xarxa sanitària per a tothom del país 

- Turisme important, però acompanyat de desenvolupament de tots els pobles de la comarca, afavorint el 

sector ramader, ganader, producció productes derivats (,carn ecològica, etc) . Derivats de la llet, 

explotació racional dels boscos, riu, etc... Desenvolupament cultural etc. Turisme SI, però no sols 

- D’aquí a 10 espero q hagi canviat: el medi ambient s’ha de cuidar per poder viure més i millor, som pulmó 

de Catalunya i així ho hem d’explotar amb diferents sectors: treballar la terra i el bestiar, turisme 

mediambiental i crear oportunitats de treball en diferents ambits xls joves pallaresos 

- N-S/nc 

- Vull que el pallars sobirà no perdi la característica de ser una de les comarques amb grans paisatges i un 

mode de vida força rural. Tot i així el despoblament és un greu problema per solucionar. Calen incentius. 

Fer valdre hidroelèctriques i tarifes gratis de llum? Obligar a reformar habitatges? 

- Penso que la comarca té un esperit molt conservador i accepta  els canvis poc a poc. La millora 

d'infrastructures i serveis podria fixar mes població jove que equilibraria la piramide d'edat. El model de 

turisme de masses està esgotat  i espero una diversificació dels negocis turistics. 

- Amb mes serveis,millors comunicacions,mes infraestructura,i potenciar la i donarla a coneixer mes i 

millor 

- D'aquí 10 anys veig una comarca grisa ja que no tenim uns dirigents que vulguin lluitar per una comarca 

amb futur. Veig molt individualisme. No s'uneixen esforços. Divisió, discussió i enveja. 

- Estaria be que hi haguessin mes sortides professionals , per tal que es podessin quedar els joves i tambe 

es podessin establir altres persones de fora d'aqui 

- Més població, més descentralitzada a capital de comarca / Ribera i que pel bé de l'entorn, el motor 

econòmic fos local, pròxim, explotant els recursos que ens ofereix la natura de forma equilibrada: 

utilintzant la fusta, l, aigua, el turisme amb els esports d, aventura i espais naturals, ramaderia. 

- Com una comarca que estigui explotant el 100% del seu potencial,que és enorme. El turisme és una part 

important (no centrar-ho tot en l'esqui i els esports d'aventura a l'estiu, i explotar altres possibilitats com 

el muntanyisme o ciclisme), però és important que s'afegeixin altres sectors econòmics 

- Plena de peluts amb els seus gossos sense fotre ni brot i deixant la merda a terra, cada cop hi ha més i no 

tenen respecte. Espero poder veure més infraestructures i un transport públic com Déu mana. Un CAP 

hospital que pugui donar millor servei. 

- Model de turisme de més qualitat acompanyat d’altres activitats d’alt valor que atreguin a professionals 

que viuen en ciutats. Imprescindible una gran millora de les comunicacions amb Barcelona. Cal veure que 

han fet altres comarques similars i copiar formules d’èxit que han funcionat. 

- Penso q cada vegada tindrem menys  turisme i q sinó fem més pels q vivim aquí i no tant pels q venen de 

fora igual i guanyaven més. 

- Tenim que diversifica el nostre motor economic, milorant la nostra industria de la fusta i l industria 

alimentaria. Creant llocs de feina estables i erradica la precarietat laboral i temporal que te la comarca. 

Tenim que preserva el nostre territori( paisatge, pagesia, riu...) 

- Espero que la comarca pugui diversificar-se amb la seva activitat, economia i projeccions de futur. Que la 

gent pugui venir a viure-hi perquè existeixi una pluralitat d'economies però sobretot que aquestes 

estiguin acord amb el territori i no siguin economies passatgeres com les del turisme. 

- Hauria d’atreure estudis universitaris, fixar població amb economia no dependent dels actuals cacics; 

estabilitzar la població en aprox 25mil persones tot l’any; haver posat en marxa el tren lleuger entre La 

Pobla de Segur i Esterri d’Àneu, garantint mobilitat segura i barata, a la ciutadania. 
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- xxx 

- Manquen llocs de treball per conservar els habitants joves i poguer ampliar la població ham nova gent 

- Una comarca que no perdí talent ni gent jove. Que atiri gent d’altres puestos per que ofereix una calitat 

de vida equilibrada entre sostenilibitat i creixement economic. 

- Amb un ramader per poble cuidant el territori, una pila de funcionaris de les diferents administracions 

com a principal empresa del Pallars i uns quants valents emprenedors per compte propia amb ganes de 

poder viure al país i fer-lo créixer, lluitant contra la centralitat i la uniformitat. 

- Pobles petits gairebé deshabitats menys els mesos de vacances, etc. Fa falta joventut emprenedora i més 

serveis 

- Crec que és una comarca que ofereix molta qualitat de vida. M'agradaria que és potències la xarxa 

comunitària, ja que és un dels seus valors, però que cal mimar-ho ja que com tota la societat en general 

tendim a l'individualisme. M'agradaria que és diversifiques el model econòmic. 

- Una comarca que mantingui la seva identitat i patrimoni. Evitant la masificació Que diversifiqui els mitjans 

de vida, que no depengui només del turisme. Que tots els nuclis tinguin un bon accés digital. Millora de 

serveis: educatius, sanitaris, 

- No ho sé però m'agradaria veure-la més poblada, amb habitatges per viure-hi, no per passar un cap de 

setmana. Amb fibra òptica assequible i millors i més ràpides comunicacions amb Bcn. Amb varietat de 

treballs i més oferta cultural i una sanitat amb més especialistes. 

- Millora en: Infraestructura i Comunicació i Manteniment Forestal i terreny. Pobles mes desenvolupats, 

educats, amb millor conexio i inclusió (Rialp, Sort, Escalo, Espot, Esterri) Millora en la calitat de promocio 

(CAT, ESP, ENG, FRA etc.) de activitats SOSTENIBLES i mes obert a la gent de fora. 

- M'agradaria que fos una comarca dinamica,amb gent emprenedora i alhora respectuosa amb el medi 

ambient i els valors paisatgistics per la qual destaca 

- Seria important complementar les arrels de la comarca amb la modernització. Millora de les 

infraestructures. 

- Comarca amb un bon pla turístic 

- M'agradaria que comptés amb més espais de dinamització cultural, educacional i terapèutic.Que no 

només es busqui turisme estacional sino que es potenciés el poder creatiu i inspirador d'aquestes 

muntanyes.  Espais abandonats rehabilitats (bordes, ermites...). Més economia social i cooperativista. 

- S'ha d'impulsar més tot el tema de la generació elèctrica renovable, economia circular i treballar per 

poder tenir una industria propia "forta" tal que fem que el talent de la comarca es quedi o inclús n'atraiem 

de nou. Això de retruc genera riquesa per i per a la comarca. 

- M'agradaria que no es perdessin les tradicions 

- Voldria veure-la, vivint tot l'any, però per això cal un canvi important. (si pot ser abans). 

- No se 

- Turisme, ecología, innvovació tecnològca, qualitat de vida. Millorar comunicacions i infraestructuras. 

Coneguda x qualitat de vida I paissatges. 

- 🤐🤐🤐 

- Voldria que hi hagués més serveis i entreteniment pels residents i que no s'explotés més el turisme. 

- M’agradaria q d’aquí 10 anys la comarca fos líder en llocs de teletreball i en explotació forestal, amb un 

turisme de qualitat aparador del producte local. 

- Un pallares viu 

- Una comarca dedicada al monocultiu del Turisme sense masses alternatives, sense possibilitats d'accés a 

l'habitatge, sense infraestructures de mobilitat compatibles amb la preservació del medi ambient i 

poques opcions laborals per la gent jove. 
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- Bé 

- Que els sectors en general i la gent del Pallars Sobirà anéssim tots a l'una. 

- M'agradaria que creixes economicament i que es treballes molt mes el turisme ja que no esta prou 

explotat. En tema infraestructures tambe tindria que millorar i arreglar i potenciar Sort ja que es el poble 

d' entrada a la comarca i es el que pitjor esta, fa pena veure Sort. 

- Molt semblant, no canvia gaire.M 

- Voldria una comarca neta i endreçada.  No pobles plens de gossos i de cagades per tot arreu. Feu llocs 

només per gossos. Millorar les infraestructures (carreteres, tren...) 

- Espero que amb connexió a Andorra i a Vall d'Aran per túnel 

- La qüestio política no beneficia 

- La veig igual de tencada, 

- Voldría que fos sostenible, amb una economía diversificada i preservant el medi. 

- Menys dependència del turisme i més autosuficiència. 

- Infrastuctura, infrastuctura i infrastuctura.Tunel Bonaigua, eix pirinenc, obertura Baqueira al Pallars, 

obertura Port-Ainé al Alt Urgell, accessos a nuclis, fibra óptica, serveis bàsics(sanitat),tunel comiols, 

obertura Port Cabús, ens obrin al món o desapareixem. Poques coses veig tant clares 

- S'ha d'apostar per un turisme de qualitat orientat a persones respectuoses amb l'entorn i que posi per 

davant la conservació d'aquest entorn. També s'han de potenciar sectors econòmics alternatius al turisme 

per diversificar i evitar grans crisis quan el turisme falla. 

- Amb més serveis bàsics, bona connectivitat i llocs de treball diversificats que arrelesin la gent jove al 

territori 

- Si no es fa res seguira sent una comarca marginal. Penso que cal tenir molt en compte les possibilitats 

que té en quant a economia circular, energia i aprofitaments forestals. Tot això convinat amb la agricultura 

i ramaderia propia i de qualitat que pot servir de dinamitzador també pel turisme. 

- Veig un gran destí de muntanya, on gaudir de  turisme actiu, cultura i gastronomia pallaresa Canviaria 

que hi hagués oferta de vivenda  per a la gent que viu tot l’any mes cases, adossats  i menys apart turístics  

que fan pujar el preu de la vivenda i el comerç sols es sosté temporalment.. 

- S’ha de preservar l’entorn al màxim i buscar serveis de valor afegit per garantir el futur laboral 

- Haurien de canviar moltes coses per anar bé. 

- Veig una comarca sobrexplotada turísticament si no es fa un gir ara. S'_hauria de potenciar la preservació 

del territori, la diversificació dels serveis i apostar per les TIC per tal q sectors en q es pot teletreballar s'hi 

instalalin. És important doncs aconseguir la fibra a tot el territori 

- Si fa o no fa com ara envellida i reducte funcionaris i neorurals. Voldria que destaques com un pol de 

generació de vida saludable , artística i cultural on es pot teletreballar i envellir segurs 

- Al pas q anem serà tot segona vivenda, ens carregarem el seu encant, lluitem i conservem l'agricultura i 

mantenir la natura i que la natura no es mengi a l'home 

- Amb molta població tele treballant i amb um turisme de mesqualitat 

- Una comarca moderna, conectada i equilibri turisme / gent. 

- M'agradaria que es potenciessin les comunicacions per tota la comarca ja que tenim molts pobles on no 

podem ni trucar per telefon, aixo faria que vingues mes gent a viure tot l'any i d'aquesta manera evitariem 

la despoblació, sobretot de la gent jove. 

- Amb millors infraestructures (bons accesos als pobles, xarxa de fibra per teletreballar i estudiar,  

cobertura de telefonia a qualsevol lloc per desenvolupar  negocis i una bona xarxa sanitària).  Fer possible 

la repoblació dels pobles petits del Pallars es la garantia de continuïtat del territori. 
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- Més despoblament i de manca de preservació del patrimoni arquitectònic i cultural EXISTENT, tant de l' 

històric com del RECENT. Cal la millora d' infraestructures que potenciin la qualitat de vida dels pobles i 

no només de la capital de comarca. Necessària la diversificació dels sectors econòmics. 

- No dependre del turisme i encara menys del de neu. Fomentar agricultura i ramaderia ecològiques. Tenir 

hospital. Habitatges de primera residència dignes i assequibles. 

- Pobles més hsbitats, incrementar les noves tecnologies per potenciar el teletreball. Invertir en noves 

tecnologies, projectes innovadors, energies renovables i serveis culturals.... Equilibrar l'economia no 

potenciant només el turisme sino la creació de riquesa pel potencial humà... 

- M’agradaria que evoluciones en serveis de transport i en general ja que son pràcticament inexistents. I 

que el territori no depengués del turisme per viure, a part prioritzaria que al territori i treballes gent del 

país.  M’agradaria que es conegués com un lloc especial i diferent. 

- Una comarca dedicada a perseverar el nostre llegat  de la cultura i riquesa del territori per presentarla al 

turisme. Trobo perfecte el treball en equip entre tots els ajuntaments, es esencial. Som municipis molt 

petits per fer-nos coneix individualment. Tots a una!! 

- Transport entre els diferents pobles 

- Situacio dificil 

- Segurament no caldrà esperar 10 anys per a veure com la comarca es despobla i només viurà del rafting 

i l'esquí si no es millora les carreteres, la sanitat i sobretot l'accés a internet, fins i tot simplement tenir 

cobertura de mòbil en alguns pobles 

- Que siguem capassos de retenir talent, tenint clar on anem, prioritzant el més important, sense intentar 

disparar a totes bandes, fent-ho conjuntament. I sobretot, que tinguem pagesos emprenedors, població 

amb ganes d'ajudar-los i tècnics dispossats a treballar amb ells. Si no, perdre'm l'escència 

- Mes plural, mes sostenible i amb altres empreses sorgides del territori a banda de les expressament 

turistiques on els joves s'hi vulguin i puguin quedar a viure. 

- Més sostenible i de més qualitat prou sobreexplotació de la muntanya amb estacions D esquí deficitàries 

i rafting masificat 

- En 10 anys vull veure com l'encant dels poblets perdura pq s'ha apostat pel territori. Hi ha pobles, com 

Bretui, que necessiten una mica de carinyo. Invertint en mobiliari urbà (parlo d'unes baranes, uns quants 

bancs i jardineres) en aquests petits pobles es pot aconseguir una gran transformació. 

- Voldria que es pogués desenvolupar i progresar económicament, però hi preserva al máxim els seus 

espais naturals 

- Si sguim amb el model actual malament, estaria be fer un gir cap a una nova economía social i local pero , 

sobretot circular.  On uns als altres ens retroalimentessim i no uns pocs exprimissin la resta per a lucrarse. 

I on les institucions escolten els ciutadans i inverteixen els diners en seny. 

- M'agradaria amb un turisme sostenible, familiar i de qualitat, amb alguna empresa respectuosa amb el 

medi ambient, i a poder ser que dones sortida a persones amb deficiencies mentals. I amb gent jove que 

trovessin sortides en el territori, amb tele treball. 

- que puguem viure dels nostres recursos, que els joves no tinguin que sortir estudiar a fora mes oferta 

academica (inef...) mes pissos grans o casetes amplies per families nombrosses i que estigui bè de preu, 

poder-nos beneficiar de la central hidtoelectrica y fer mes barat la factura de la llum 

- Voldria que els pobles estessis ben comunicats, amb bones carreteres i carrers arreglats i  NETS, amb 

serveis mínims coberts, que hi hagués noves iniciatives que portessis el Pallars endavant..... i no el 

deixessin morir com fan ara 

- - 
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- igual o pitjor que ara. És una comarca massa lluny de tot arreu on la comunicació és el principal handicap 

tant en internet com carreteres i tren. Necesisitem una línia de tren més útil, de més velocitat i unes 

carreteres millors que ens atansin a les grans urbes. Inversió ja en infraestructures! 

- Espero una comarca ben gestionada . Aprofitant tot el que tenim perquè la gent pugui viure bé . 

- Veig una Comarca envellida I despoblada.  Full una Comarca més diversificada d'economia que ofereixi 

oportunitats als seus fills. Voldria que la Comarcal tinguès un pla comarcal de posicionalment i de 

marketing conjunt d'oferta de productes, serveis i oportunitats. 

- Empobrida, envellida i sense futur 

- una reserva natural on la fauna i la flora hauran guanyat ales persones 

- M'agradaria veure els pobles amb les cases arreglades , el Pallars ho coneix molta gent, amb la publicitat 

que es far, crec que es suficient , si no a l' estiu es colapse tot, cal fer per tot l'any, no només per l'estiu. 

- Acabara despoblanse;gent cada vegada mes envellida;.carreteres i camins mes deteriorats; camps de 

cultiu abandonats i pobles despoblats;lo turisme,no podra activa la vida palleresa i deban del negre futur 

les joves aniran emigran Potencia mes l'agricultura i ramaderia i les infraestructures:camins. 

- sense canvi o pitxor 

- Un territorio en xarxa amb la resta de valls de pirineu, amb unes infraestructures publiques en el ambit 

educatiu,cultural i sanitarios millorades i amb previssio d futur 

- Més fàcil accés al habitatge i econòmic. Ajudar a promocionar el turisme amb seny. Incentivar noves 

propostes a petits emprenedors. 

- Veig la comarca igual. M'agradaria tenir un turisme de mes qualitat 

- Un territori on viure sigui una opció real per a tothom sense precarietat de feina, promocionant l 

emprenedoria, on els joves es puguin establir, on hi hagi opcions educatives reals i de qualitat, habitatges 

accessibles i en condicions, carreteres dignes, connectivitat, servei mèdic complet....... 

- ? 

- Potenciaria i crearia una sircuits de senderisme i ciclisme. 

- Una comarca amb vida, amb prats cultivats, montanyes netes, pobles amb fum a les xemeneies, amb gent 

contenta d’on viu, enamorada del territori i dels seus veins.  Amb una comarca tots a la una. Una comarca 

respectuosa amb el seu entorn. 

- Si no comensem a treballar x dinamitzar la zona...estarem igual o pitjo.... Si ens hi fiquem podem millorar 

en tots els aspectes 

- Dinàmica i jove 

- Espero que millor, amb més gent, més diversificada, amb millor accés a l'habitatge i no que tot estigui 

controlat per quatre cacics. El formulari està molt limitat, hi ha llocs on s'obliga a escollir una resposta i 

potser cap acaba de quadrar o en altres n'has de triar 3 i potser en vols 4. 

- Segons la meva opinió, cal reinventar el sector ramader i agrícola, generar un desenvolupament endògen 

amb l'aprofitament dels recursos locals, i una especialització del turisme cap al turisme de natura (amb 

formacions i educació per tothom). 

- No s'hi veu cap tendència 

- Ho veig tot igual com ara. Voldria un lloc bo per viure, amb infraestructures adecuades, serveis suficients, 

industria sostenible y respectuosa amb l, entorn, no dependre nomes del turisme, ganes de treballar, 

invertir i no nomes explotar. 

- Canviaria la massificació de turisme  en alguns moments de l'any. Voldria que hi visqués més gent i amb 

bones condicions laborals, gent que valora el territori i les seves especificitats 
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- La veig igual o pitjor. Cada cop hi ha més neorural, sense coneixement tradicional. Això és, no es dediquen 

a la ramaderia, l'activitat tradicional per excel·lència. Van molt de cara al turisme i activitats lúdiques. Cal 

mantenir i explotar el territori, amb respecte,  la natura. 

- Despoblada, esclava del turisme i sense habitatge per la gent local, només per les segones residències. 

- La veig pitjor perque les comunicacions no milloraran, sobretot les dobertura cap altres territoris. No 

nomes vehicles, sino tambe ferroviari.  Si no es posa limits al turisme, sense recursos naturals per explotar. 

- Una comarca desenvolupada en diferents àmbits i rica per la seva singularitat 

- Espero que sigui una comarca amb molta menys estacionalitat i un impacte turístic més controlat. Trobo 

molt negatiu que un poble de 100 habiants tingui una capacitat turística de gairebé 2000 persones, sense 

contar les segones residències (cosa que també s'hauria d'analitzar) 

- Si seguim així la veig destrossada paissatgísticament. Voldria que la gent que hi visqués ho fes de la terra 

i la natura. Amb pobles plens d'habitants, no guardant les cases pels turistes de cap de setmana. La veig 

amb una agricultura no de grans ramaders sino de petits pastors. 

- Una comarca viva i autosuficient, sense dependre de la quantitat de gent que vingui a l’estiu o a l’hivern! 

- Cal afrontar l'envelliment de la població  . La millora de les comunicacions i d'internet són bàsics. El PNAP 

ha de ser un referent docent i investigador. S'ha de posar en valor l'entorn i proposo prohibir accès de 

cotxes particulars a les pistes i ofertar taxis locals 

- Entremetida falta de fémina ,e infractustures 

- La veig igual, depenent totalment del turisme, amb habitatges a preus turistics, sense millores en les 

telecomunicacions pel teletreball i sense crear nova indústria alternativa al turisme. Cal protegir el 

territori és el nostre valor afegit. Poseu-vos d'accord i prioritzeu el territori. 

- Que s'ha distingit per la seva aposta per la conservació de la natura i el llegat cultural, que ha impulsat un 

turisme de qualitat, sobretot ecoturisme, treballa a nivell transfronterer activament i ha sabut impulsar i 

posar en valor la produccio local agroalimentaria, fustera i artesanal 

- Cada vegada mes desèrtica. Als pocs que quedem només ens posen problemes. Amb tants tancaments 

de pistes els vells ja no podem ni anar a buscar bolets o respirar rentina. La política del Parc natural està 

molt equivocada. Només pensen en prohibicions i sancions. 

- Voldria que la comarca fos capaç d'atreure noves famílies en base al teletreball, que potenciés la mobilitat 

sostenible, la construcció de carrils bici i que no estigués tan orientada a la relació amb l'àrea 

metropolitana. S'hauria de potenciar la relació amb el vessant nord del Pirineu. 

- Més despoblada. Aran i Cerdanya ja estan desbordades. El Pallars s’està descobrint ara. L’interès 

immobiliari de segons residents expulsa població impossible de competir pels preus de vivenda.  Desitjo 

la fi de l’explotació laboral endèmica que totes les empreses de la comarca practiquen. 

- Cal pressupost unic real per comarca          (Ajuntaments ven finançats) 

- No se 

- Millors infraestructures terrestres i comunicatives, més oferta formativa 

- Voldria que les decissions les prengués la gent que viu al territori i des d’institucions situades al territori. 

- La voldria què fos sostenible, que pogués oferir articles artesans, ecologics i de qualitat. Potenciar centres 

de interpretació de la història del Pallars Sobirà en tots els seus àmbits.  Respectar el territori i no construir 

indiscriminadament 

- La veig envellida, plena de pensionistas i funcionaris 

- Que destaqui el territori per la natura i els productes ecologics però que hi hagi una bona cobertura 

d'internet que faci posible el teletreball 
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- Penso que un pla de futur que no mes considere 10 anys, es quede curt. Crec que es tendria que treballar 

en un pla i una visió de futur d’entre 20 o 30 anys, amb arbres de decisions depenen dels resultats 

intermitgos, que permeti progressar en continuïtat, no solament de 10 anys en 10 anys. 

- La veig malament, depenent totalment del turisme i de les decisions que es prenen a Bcn. No tenint en 

compte ni la gent ni el territori. Apostaria per diversificar la economia i millorar les infraestructures i els 

serveis bàsics perquè es poguessin establir mes persones a la comarca. 

- La veig en ruina. Ni l'ajuntament de Sort ni el Consell Comarcal té voluntat per treballar per la gent, només 

pels seus amics. Com pot ser que aquest projecte l'hagi de fer gent de fora de la comarca?  Què no hi ha 

gent amb talent aquí per fer aquesta feina? És de bojos ... 

- Una comarca que no visqui exclusivament del turisme, que pugui tenir la seva economia sense dependre 

de fora exclusivament, que garanteixi uns serveis bàsics a la població sense que això canviï la essència 

dels pobles de muntanya, potenciar les feines relacionades amb la gestió i conservació 

- Una administració que planteja  economia o territori no entèn res de res. La nostra existència depèn de 

l'aprofitament sostenible dels recursos. I en territoris de muntanya com el nostre que ens veurem força 

afectats pel canvi climàtic, tot el queves faci d'esquenes al medi no té cap futur 

- Caldria aprendre a treballar en equip per sumar positivament entre tots i fer una comarca més atractiva, 

i més productiva . Crec q si aconseguim aixo la resta anirà sortin perq una cosa portara a l’altra. si 

continuem treballant de forma individual mai acoseguira evolucionar ni millorar el Pallars. 

- S'ha de millorar l' accés a l'habitatge, crear nous llocs de treball, no vull que el pallars es converteixi en 

una comarca de només segones residencies 

- És una comarca de pastures de muntanya i de prats, i d'altres recursos naturals. La base.  Error apostar 

només pel turisme com a sector individualitzat.  És la principal zona de producció ramadera ecològica 

(massa lligada a subvencions). No s'aprofita. Crear cercle tancat i marca potent. 

- La veig igual que ara,m'agradaria que la generalitat inverteixi mes hem infractuctures..sobretot a 

nivel,tranports,sanitaris i mes camiones per netetgar les carretera dels pobles petits..gracies 

- Que la gent la conegui per ser tranquila, amb pobles molt conservats, nets, bones comunicacions, 

hosteleria ben formada, amb productes ecològics de proximitat.!!! 

- Exemple de sostenibilitat i afavoridora d'oportunitats pel desenvolupament laboral i d'habitatge 

- Si el Govern de la Generalitat no inverteix molts més diners per lluitar contra la despoblació d'aquí a 10 

anys la veig prácticament abandonada 

- Veig que en funció de com es segueixi gestionant, tal i com es fa actualment, veig dues opcions:a) una 

comarca totalment envellida-despoblada. B)1 2aCerdanya, ja que, no es paren de vendre cases de 2nes 

residències i els q vivim aquí, sense casa pròpia, estant de lloguer, no tenim gairebé accés. 

- . 

- Sense canvi de rumb serà un espai natural sense quasi habitants i pobles tancats. El monocultiu turístic 

estacional és incompatible amb la vida digna. Cal millorar ocupabilitat, accés habitatge i serveis per donar 

resposta a necessitats de gent jove i infants i que la gent pugui envellir a casa seva 

- No ho sé 

- Realment ho veig complicat vivim massa del turisme! Estaria be fomentar l'economia a traves del nostre 

territori perl nose com 

- M'agradaria a contínues sent rural i mantenint la màgia del pallars sobirà. Que sigui una comarca activai 

sostenible, amb els serveis bàsics. Evitant la despoblació i facilitant el preu de lloguer o compra 

d'habitatge per la gent que vol viure a la comarca. 

- Activa, sostenible, amb serveis essenecials, rural i feminista. 

- Més llocs de treball 
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- Una comarca que sapigui trobar l’equilibri econòmic entre el turisme i la gent que i vol viure tot l’any, on 

es sapigui ensenyar a tothom a respectar l’entorn que ens envolta. 

- canviaria que no fos una comarca explotada ni encarada al tursime, i que hi haguessin els serveis 

essencials dignes per a tothom. també milloraria les interconnexions entre comarca ja que les valls sovint 

queden oblidades. falten també recursos per a la gent gran i millora dels SSB. 

- Veig una comarca envellida. Sa de donar importancia a diversos sectors economics i no nomes al turisme 

- M'agradaria que no depenguessim tant del turisme, que estessim molt més ben comunicats, amb una 

bona connexió a Internet, on haguem fomentat el teletreball, on es doni oportunitats a les persones joves, 

i on poguem tornar amb una oportunitat laboral digna després d'haver estudiat. 

- Menys turisme i de qualitat 

- Vull una comarca on l'accés a l'habitatge estigui garantit per qui hi viu i treballa, on els sous i els honoraris 

dels professionals independents siguin justos i iguals a les empreses de ciutat que ofereixen el mateix, 

que es valori el talent humà dels qui hi viuen tot l'any, fibra optica per tothom 

- Crec que el pallars sobirà està mal gestionat. Tenim una comarca molt bonica i no l'estem cuidant gens 

per exemple sort. Els preus dels habitatges són molt alts ja que mires la comarca del costat, on hi ha més 

serveis i els preus són raonables i accessibles. A la gent d'aquí no se la cuida gaire. 

- Facilitar tràmits burocràtics per implantar indústries agroalimentàries sota la marca Parc Nacional/Parc 

Natural. Assecadors de pernils, embotits. Millorar telecomunicacions pel teletreballar. Fomentar treballs 

artesanals. Millorar la gestió forestal (indústria de biomassa) per mantenir els boscos. 

- ,, 

- Crec que la comarca seguirà estimant la bellesa del seu territori natural, per això, espero que el 

creixement econòmic i la marca de comarca es centrés en respecte al medi, sostenibilitat i sobretot 

qualitat (i no en la quantitat, més no és sempre millor).   

- M'agradaria que la mentalitat de la gent que puja sigui més oberta de la que hi ha ara. Que adapti millor 

les noves tecnologies i miri per poblar i arreglar els nuclis petits. 

- S'ha de potenciar la industria agro-alimentària. Millorar les comunicacions, tant xarxa viària com xarxa 

internet. Aprofitament recursos naturals. Diversificar economia per fixar població. 

- El problema del Pallars no és només econòmic, cal un canvi de mentalitat que ens permeti recuperar 

l'esperit de comunitat que es tenia abans, però sense renunciar a una visió oberta i global. Si seguim com 

fins ara, anirem malament segur. 

- Morta si no es fan canvis 

- M’agradaria dependre menys del turisme, amb més facilitats pel teletreball i que permeti l’establiment 

de nous veïns a la comarca, La resta de beneficis i els aportaria l’augment demogràfic i econòmic generat. 

També és important apostar per les petites empreses que revaloritzin el territori. 

- Acabarà com vielha. 

- Una gran comarca , però mal aprofitada i poc cuidada. 

- Comarca encara més envellida i sense gaires millores envers la situació actual 

- Potenciació del medi natural, amb oferta més diversa d'activitats, denominació pròpia de certs productes 

fets als territoris, ampliació del PNac fins a Llessui, recuperació dels castells dels Comtes i altres edificis 

històrics o culturals i més bones carreteres 

- Una comarca oberta i atractiva per a que s'estableixin famílies joves amb estima per l'ecologia i la 

sostenibilitat 

- d'aquí a 10 anys veig la comarca amb una greu mancança de manteniment de boscos i un greu perill 

d'incendis forestals, amb menor població treballant la pagesia i mantenint els prats de dall i els voltants 

dels pobles.  Destacaria tots els grans potencials que té la nostra petita però gran comarca. 
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- Ho veig molt malament. Manquen industries com centrals de biomassa, producció de productes locals i 

comunicacions amb Barcelona 

- 1-Qualitat de vida i mediambient. 2-Conexió a BCN amb bons horaris de Tren+Bus que es pugui anar i 

tornar un dia a BCN i aprofitar la agenda 3-Noves tecnologíes per aportar valor desde el nostre territori.   

- En 10 anys s'hagi dissolt el Consell Comarcal, un organisme corrupte, inútil, sense efecte directe cap a la 

població i on es mantenen a sou les sangoneres més grans de la comarca. Em farien falta més de 3 

enquestes per deixar clara la vostra incompetència. El Pallars es pitjor amb vosaltres. Gràcies 

- Una comarca viva, dinàmica, amb diversificació econòmica 

- La comarca d'aquí a 10 anys no haurà canviat gens. No es potencia la creació de noves empreses i no es 

facilita gens la feina a nivells burocràtics. Hi ha massa protecció del territori,massa barreres d'entrada, 

massa política individualista i gens d'interès global. Si no donem ajudes no hi haura res 

- No veig que hi hagi unes directrius per a que d’aquí a 10 la comarca estigui millor; no hi ha cohesió entre 

els sectors econòmics i les empreses i negocis no mostren interes en col.laborar plegats per un sol 

projecte a llarg termini. Cadascú fa la seva i no em dona la sensació q importi massa el fut 

- Moderna i tecnològica pero respectuosa amb el territori i potenciant la seva singularitat. Amb iniciatives 

econòmiques que no la facin tan depenent del turisme. 

- Que mantingui la seua essència, que no esdevingui una Val d’Aran, Cerdanya o Andorra. Que hi visqui més 

població estable i menys segona residència, que majoritàriament no coneixen ni respecten el territori. 

Tenir millors carreteres i accessos als nuclis més aïllats. Feina de qualitat, ben remunerada 

- la veig amb quatre gats. La única solució és posar fàcil a la gent jove perquè es puguin viure. M'agradaria 

que els pagesos poguessin continuar cuidant els prats, que les carreteres tinguessin unes vies per poder 

caminar , que sense gaire intervenció sigues un jardí on poguéssim gaudir. 

- Amb que entrés al segle XXI a nivell d'infraestructures i oferta educativa ja n'hi hauria prou per fer-la 

atractiva a professionals especialitzats de tots els àmbits i crear feina bona amb cura de l'entorn. 

- m'agrada imaginar una comarca amb una economia diversificada, sense turisme massiu, amb una 

població més repartida i amb serveis bàsics coberts i infraestructures suficients i en bon estat. 

- Si no milloren les infrastructures posen fibra optica ho veig igual al 30 que ara. També, si no es regula el 

lloguer turístic, fa molt mal a l'hosteleria i a la gent que vol viure aqui. Si no es fa, anem a pitjor. Ajudar sl 

jovent a viure aqui, per no emvellir la població. 

- Veig ïlles de gent aïllada, individualista i fent teletreball. Gent amb poca relació entre persones i poca 

relació/conexió amb l'entorn. 

- Si no millorem infraestructures i fibra òptica i no es cuida la gent que hi viu (afavorint que el jovent és 

quedi al país)...no anirem bé. 

- S’han de controlar els apartaments turístics, doncs tal i com es gestiona avui en dia, deixa amb molt 

poques opcions per als joves que volen viure permanentment a la comarca. Important invertir en 

tecnlología i conectivitat per atraure nous visitants que busquen llargues estades de teletreball. 

- La veig més o menys igual. Crec q s’ha d’obrir de mentalitat per tal de fer-la més propera al turisme de 

qualitat i treure partit de l’entorn natural (respectant-lo i tenint-ne cura). Fer q la gent se senti ben rebuda 

i q tingui ganes de quedar-se a viure o ben rebut.. 

- Vull una comarca que cuidi el territori, que diversifiqui l'economia per no dependre de tant del turisme. 

Destacar la ramaderia, l'artesania i productes lactics, donar un segell de qualitat propi del territori, cuidar 

i potenciar els boscos per poder limitar el turisme. 

- S'ha de treballar per preservar el territori d'una manera sostenible, però no, marcat per massa figures de 

protecció que en defineixen el ús sense recolzament del territori. I estaria bé tenir unes administracions 

menys polititzades i treballar pel bé de la comarca. 
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- Morta!!! Es necessita mes industria crear llocs de treball, repoblar la comarca, fer atractiu viure al Pallars 

i per viure es te de poder tenir treball. 

- Oportunitats de treball privades, sostenibilitat en urbanisme i turisme, regulació dels hut per afavorir 

lloguer i bon veïnatge, millora infraestructures i serveis.. Respecte la 1a, espero no es perdi la visió 

d'homogeneïtat i reequilibri territorial que ha de tenir un projecte amb visió comarcal. 

- Que no es transformi en una Cerdanya 2 

- Els pobles haurien d’estar molt més cuidats, NETS, ben asfaltats o empedrats, ben il.luminats, amb flors, 

jardins.... S’han de millorar les carreteres i accessos Sense pobles endreçats i bonics, ningú pot fer venir 

turisme de qualitat, que preferirà anar a llocs més cuidats 

- Més atractiva que a l’actualitat si s’activen més infraestructures i es reforça l’agricultura, els serveis i la 

neu 

- M’agradarie un turisme menys invasiu, que la gent tinga mes respecte per la comarca i un 

desenvolupament mes propi d’aqui, amb mes institucions de formacions propies de la zona com graus en 

especialitats i un servei d’ambulancies mes eficaç. Tambe que les carreteres siguen mes reforçades. 

- Un altre cop feu una enquesta menys teledirigida, el futur de la comarca no passa crec jo per al turisme 

ni el negoci de la fusta, cal tenir la ment més oberta i a mes d'arribar cal innovar 

- No m’agradaria que hi hagués una explotació del territori, ja que en els últims anys he vist com a 

incrementat molt l’arribada de molta gent i no hi soc partidaria de que s’intenti civilitzar un espai com 

aquest. Si soc partidaria d’aposar pel turisme ecològic i per allò que no danyi la naturalesa 

- Més accessible. I més diversificada 

- Xsuerte evolucionamos x buen camino, superproyecto este. Mas competitivos, 

cocolaboracion,conservando y promoviendo lo q nos caracteriza. Participativa.Servicios basicos y 

mobilidad muy mejorados.Aprovechando recursos de forma sostenible.Apoyo 

emprendedores,recuperando-explotando tradicion propia. 

- Vull que sigui autosuficient que no estigui massificada i que es mantingui el espirit Pallarès que tinguem 

serveis i una població adequada al territori sense destruir el nostre entorn i mantenir els pobles autèntics 

amb les seves impremtes dels nostres avantpassats una denominació de una terra única 

- A la comarca, la situació post-COVID li pot obrir oportunitats. Amb la connectivitat digital garantida, pot 

provar de captar projectes, talent i iniciatives que ajudaran a desenvolupar-nous negocis. En turisme, el 

turista post-COVID, àvid de natura i autenticitat, trobarà al Sobirà el seu paradís. 

- Voldria q fos com el Tirol, o regions similars, però no crec q ni ens hi atansem. Fa 15 anys q visc al Pallars 

i aquí poques coses canvien. No hi confio gens. 

- M"agradaria que No es fessis més grans edificacions i que es pugués rehabilitar el que hi ha,  guardant la 

línia arquitectònica dels pobles de muntanya amb la escéncia que aixó comporta. El Pallars de les 

tradicions i la seva cultura. El Pallars sense grans massificacions. Així és com m'agradaria. 

- Una comarca amb més projecció, amb més habitatge social i espero amb millors oportunitats de feina i 

sobretot més variades. 

- Vull que sigui una comarca coneguda per la qualitat de vida, amb més famílies joves, amb més serveis 

tecnològics i de salut i amb diversificació dels motors econòmics. 

- Voldria la comarca mes habitada tot l any i no només segones residències que estan habitades pocs dies 

a l any 

- Si no s'actua ràpid la veig més despoblada i pobra que ara, té força mancances per poder viure tot i que 

el lloc és idilic, s'ha de repoblar tot l'any no pot ser sols un lloc de vacances. 

- Autosoteniblitat -Apostar bici turisme -Eco.Pobles - potenciar treballs tradicionals - Eco turisme - 

dinamitzar i fomentar  Escoles d Arts i oficis . 
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- Una comarca autosuficient económicament, sense dependre de fora, potenciant la industria local i el 

sector primari, juntament amb el producte de proximitat. Una major incissió de la ciutadania en la 

direcció del PNAP i el Parc Nacional, que ocupen la major part del territori de la comarca. 

- Morta sinó es fa res!  És necessari polítiques actives decidides per: - fixar i incrementar una població que 

està envellint-se i reduint-se. - ajudar al sector agrari i ramader, que mantenen el territori.  - innovar i 

oferir habitatge a parelles joves. - restaurar els pobles. 

- S'hauria de diversificar l'economia, no es pot central només en el turisme, els esports d'aventura o l'esqui. 

M'agradaria que fos una comarca amb més oportunitats i una comarca que es preocupes més per la seva 

gent i pel seu territori. 

- Amb les mateixes mancances Mes diversificació i mes desestacionalitzacio Acces a internet amb 

condicions Millora amb la xarxa electrica Construir mes cases i no tants edificis per especular, a mes 

impacten al medi que ens envolta 

- M'agradaria qie es recuperés el valor agrari de les terres sobretot al voltant dels nuclis i tots els terrenys 

més o menys que es puguin treballar amb mawuinària. La comarca la vec encaminada a turisme si no es 

fa un gran canvi. 

- Amb millors infraestructures i mes ben conectat 

- Millors infraestructures, accessos, carreteres i antenes.Millor connexió a internet i cobertura.Turisme 

sostenible i amb uns valors ecològics dins dels Parcs i fora d'ells.Xarxa entre equipaments culturals, 

recuperació d'artesania tradicional i suport a l'aparició de nous artesans.Hospital comarcal 

- M’agradaria que evoluciones en serveis de transport i en general ja que son pràcticament inexistents. I 

que el territori no depengués del turisme per viure, a part prioritzaria que al territori i treballes gent del 

país.  M’agradaria que es conegués com un lloc especial i diferent. 

- Una comarca equilibrada i diversificada, no tant depenent del Turisme on és preservi el paisatge però 

sense que la preservació sigui un tallafocs per el desenvolupament agrícola i ramader, amb unes 

infraestructures del segle XXI. 

- Cal diversificar l'actual model econòmic (turisme), ha de sumar amb el patrimoni que tenim...camins, 

bordes, gent, ramaderia, muntanyes, festes, pobles amb cases de pedra...en surt una comarca potent. 

Qui perd els orígens, perd la identitat... acceptem, conservem i estimem el que tenim 

- Com no es fagi res per millorar estructures de comunicació ( tots els tipus) aquesta comarca no anirà 

endavant. 

- Si no es diversifica l'economia de la comarca, avui en dia majoritariament es viu del turisme, la comarca 

anira morint.   

- M'agradaria oportuinitats per a que la gent jove s'hi pogués instalar sense trobar a faltar la capital. Oferta 

sobre tot de treball de nivell i ben remunerat. 

- Plena de turisme i molt canviada 

- Com una destinació de turisme més. En línies generals conservar-la com està ara mateix. Les seves 

característiques úniques que la fan diferent a la resta del territori. Com un lloc tranquil. La connectivitat 

al núvol. 

- ? 

- El turisme de sendersi corriols de qualitat, la ramaderia sostenible i la protecció de l'entorna natural son 

el futur estratègic de la comarca. 

- Be 

- La veig més despoblada per mancança d’oportunitats de feina per a la gent jove. Fet que aprofitarà la 

Generalitat per acaparar més poder sobre els pobles de l’Alt Pirineu a través del PNAP. Condemnarà la 

comarca a una economia única de serveis. 
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- Prefereixo q no la conegui gaire mes gwnt pq ja nhi massa 

- La comarca a vec molt evolucionada d’aquí deu anys 

- Abandonament total de les activitats primàries 

- En 10 anys continuarem estancats en el turisme Més ventall de sectors econòmics. Més serveis bàsics 

(hospital, jutjat, organismes administració).  Que sigui una comarca coneguda per la preservació del seu 

territori 

- Més sectors econòmics sostenibles, com un lloc on poder treballar per poder-hi viure tot l'any i coneguda 

per la seua natura i qualitat de vida. 

- Me agradaría que es repoblessin els pobles de families bunikes que estimen la Muntanya  a preus 

asequibles, acordes en el moment que estem passant Tots.. 

- Més poblada. Sostenible. Amb bones comunicacions. 

- No depende tanto del turismo. Más sostenible, más ecologico, más cercanidad y diverdidad en la 

economía, para que como gente de la comarca podamos vivir sin estar dependiente de ingresos de fuera, 

una buena infraestructura de internet para todos (fuera de los pueblos centrales), más para jovenes. 

- M'agradaria que seguis tenint uns paisatges cuidats i frondosos. Amb uns pobles i cases amb bones 

cobertures sanitàries i amb fibra òptica a cada casa. 

- Preservar la natura i el territori Impulssar leconomia del territori, ramaderia, agricultura, oferta en esports 

de muntanya, natura, artesania i cultural Via verda entre pobla i esterri Educacio de mes qualitat, no calen 

mes instituts si no els que hi ha de mes qualitat Lluitar contra la despoblacio 

- Sobretot sabem que el turisme és una font d’ingresos, però no podem massificar, ni massicar la 

construcció, si no un bon equilibri. 

- turisme actiu tot l´ any 

- M'agradaria que tothom s'hi pogués establir, treballar, muntar un negoci i viure. Hi ha molts baixos buits, 

poca gent i moltes dificultats per crear/muntar un negoci/activitat (que no sigui un bar o de cara al 

turisme) i poder-ne viure, amb comoditat durant tot l'any:si el local no és teu és difícil 

- Menys pagesia més turisme 😱😱😱 

- Més serveis de qualitat per la gent que hi viu, pels infants: biblioteques, escoles bressols amb qualitat 

arquitectonica, amb hospital comarcal, parcs infantils, espais de trobada pels nens a l’hivern, carril bici... 

que sigui ferma sense dependre tant del turisme, que el turisme sigui de qualitat. 

- Que els joves de la comarca no podran accedir a un habitatge perque la llei desprotegeix els alquiler i 

cada cop estab mes restinguits perque es treu mes rendiment amb els airbb. El futur de la comarca 

dependra dels joven que retornen al pallars amb nous projectes per la millora de la comarca. 

- Feina tot l’any 

- N 

- Molt semblant a com está, pero amb hospital, technologia al día per estar a la muntanya, pero, al día, y 

cultura, molta mes cultura; es imprescindible. 

- Respectar lo nostre territori i les nostres costums.Mes llocs de trevall per les joves.Treure mes partit de 

la nostra riquesa natural ara tan abandonada. 

- Pitjor, si no es té més en compte a tothom per igual. Caldria més equilibri i governança en tots els sentits, 

més cohesió social i posar en valor el talent propi. 

- 10 anys és molt poc i per això no hi haurà grans canvis. Desitjaria però que el Pallars conservès la seva 

personalitat, els seus trets culturals i els seus paisatges; això és el que el fa diferent i atractiu alhora. 

Agradi o no, el turisme s'ha convertit en el principal motor econòmic de la comarca 

- Ns nc 
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- Costa valorar a 10 anys. S'hauria de preservar el patrimoni natural i cultural per potenciar un turisme de 

qualitat 

- Amb més gent vivint. Trobo l'enquesta molt limitada i amb obligatorietat de respondre preguntes que no 

comparteixo o molt tancades en opcions. 

- ... 

- Ho fotem fora tots aquests de la CUP (encara que es presentin en altres noms per enganyar a la gent) o 

ja podem dir adéu al Pallars!!! Volen manar i no tenen ni puta idea de les tradicions, costums i manera 

de fer/ser de la zona!!! 

- Per incrementar la población facilitar les  xarxes de comunicacio,transporte i xarxa de wifi i internet 

- La veo peor de lo que está. Solo importa el turismo y las actividades relacionadas con el río, se tiende al 

modelo de la Cerdanya y ni siquiera se tiene en cuenta que el tipo de turista no tiene nada que ver.  

Cambiad la gestión, es para todos , no solo para los que no trabajan y votan a la CUP. 

- Millorant els les comunicacions via tren autobús etc. millorant el serveis bàsics els pobles així com internet 

i comunicació 

- La veig malament, estem tornant endarrere. El que em preocupa més són la majoria de polítics que avui 

governen al Consell i en alguns municipis ho estan al parlament, senat, etc. No estan fent la seva feina i 

això passa factura 

- Apunta a una migració semblant als anys 70. M' agradaria que hi hagués més obertura, ja sigui cap al país 

o fora. Hi ha moltes possibilitats que no s' exploten. 

- Mes feines forestals, hi ha massa perill d incendis, 

- M'agradaria que la gent pogues continuar vivint de la ramaderia i aixi conservar aquest  marevellos 

paisatge que tenim. 

- Que no sigui monopoli del turisme. Que els joves puguin quedar-se si volen amb opcions reals per viure i 

treballar dignament. Més protecció de la natura, de la flora i fauna i que hi hagi una ramaderia sostenible 

i que cooperi amb el territori. 

- Cal trencar amb el monocultiu turístic. Cal apostar pel teletreball i facilitar l'accés a l'habitatge. És possible 

fixar població posant en valor la qualitat de vida però cal oferir feines dignes i durant tot l'any, així com 

habitatges assequibles. 

- Gran pregunta i difícil resposta.M’agradaria pensar que la pandèmia s’ha acabat i que la economia de la 

comarca s’ha reactivat.Som una comarca que vivim directa i indirectament del turisme.caldria reforçar el 

turisme de tardor per poder treballar i viure sense haver de dependre de treballs de tda 

- Una comarca social i culturalment viva i ben conectada amb les comarques veines on la gent hi vulgui 

viure perque és un bon lloc on viure i desenvolupar la seva vida, i no solament per anar a passar uns dies. 

- Dins la República Catalana, acollidora, inclusiva i participada pels habitants. 

- Els moments punta de turisme els eliminaria. La gent haura de ser mes solidari i respectuosa amb la 

natura, la gent i el territori 

- Amb el sector primari, practicament desaparegut. Si desapareix el sector primari, desapareix la industria 

de transformacio alimentaria de qualitat i un pilar basic de l'ecomia del pallars Sobira 

- Espero que no s'hagin carregat els boscos, i no estigui massificada pel turisme. 

- Molt malament, no es sap treballar amb conjunt. Vista d'ocell i amb temaris distribuits per tota la comarca 

per que fos mes rica. 

- M'agradaria que qui volgués viure al Pallars ho pogués fer i pogués tenir una bona qualitat de vida, 

gaudint de l'entorn, coneixent les tradicions i tenint una bona feina 
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- Si seguim centrant-nos amb les estacions com a potència econòmica a l'hivern, ho tindrem feixuc. Cal 

potenciar la gestió dels entorns naturals i buscar alternatives al turisme (molt beneficiós ara) però seria 

interessant que la comarca no depengués econòmicament d'ell. Fora el monopoli d'habitatges! 

- La veig  que si no hi ha noves comunicacions tant carreteres i internet,  s'ha  anira de baixa 

- Si ens mantenim en el monoturisme, mala ment. Si ens centrem en els recursos propis, productius, la 

rehabilitació pública per 1a residència, ensenyament de qualitat i l'equilibri territorial: fenomenal 

- Vull que la gent de la comarca visqui a la comarca, acollleixi als nouvinguts i mantigui l'equibri natura i 

modus Vivendi. 

- millorar instal·lacions , començant pels parcs infantils, que darrerament sembla que és millor treure lo 

vell en comptes de renovar. Activitats après ski, més oci i cultura i més energies renovables. 

- Més oferta a nivell cultural i que serveis com biblioteques estigin oberts més hores. M'agradaria que 

s'invertís més en la gent que hi viu acompanyant en la recerca d'habitatge i abaratint-lo. Falta crear altres 

vies de xarxa social que no només es basin només en les festes. Més activisme polític 

- Veig q la comarca està bastant de moda, es el moment de fer un estudi a fons pq no es sobreexploti. Com 

ha passat en altres(vall d Aran o Cerdanya) cal protrgir el territori 

- Facilitar, primeres residències i penalitzar(segones) estan els pobles "morts" pobles de 10, 20 habitants 

abunden.... Fomentar teletreball, reduir el caciquisme i complicitats dels poders del pallars, ja que hi ha 

gent amb més drets que altres... 

- Voldria que hi hagués un turisme de més qualitat, més repartit i reforçar la comarca. El servei sanitari 

sigui més ampli, amb més especialistes i amb més cobertura sanitària per no tenir-nos que desplaçar. 

Voldria que els habitatges buits que hi ha als pobles puguin ser rehabilitats i llogats. 
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Annex 5- Resultats en brut i gràfiques de l’enquesta feta al carrer 
 

Buidatge enquestes a peu de carrer 

72 respostes | Lectura feta a divendres, 19 de febrer de 2021 

 

Les respostes es van recollir a mà, en suport paper, a peu de carrer mentre es feia l’enquesta. Després es van 

traslladar totes les respostes a un formulari digital creat ad hoc per tal de poder-ne sistematitzar i simplificar 

el recull, així com poder-ne elaborar gràfiques. 

 

1. Dia i lloc de l'enquesta 

 
35 persones van respondre a Sort. 

31 persones van respondre a Esterri d'Àneu. 

6 persones van respondre a Ribera de Cardós. 

 

2. Havia sentit a parlar del Pla Estratègic Sobirà 20-30? 

 
8 de cada 10 persones no havia sentit a parlar del Pla estratègic comarcal Sobirà 20-30. 

8 de cada 10 persones (81,9%, 59 persones) no havia sentit a parlar del Pla estratègic comarcal Sobirà 20-30. 

 

3. Quins creu que són els principals reptes de la comarca? (recull de les respostes en brut a la pàg 119) 

Els principals reptes que té la comarca se centren en l’Eix 4 - Captació i fidelització de talent i població, on la 

gent fa èmfasi en fixar població al territori, especialment població jove, i que això significa creació de llocs de 
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feina, acompanyat de diversificació econòmica, millora de l’accés a l’habitatge i dels serveis públics. Es vol 

que la gent es pugui guanyar la vida de manera estable i no dependent del turisme. Així mateix, s’aposta per 

una indústria o desenvolupament sostenible, entroncant amb l’Eix 5 - Transició ecològica i sostenibilitat. 

 

Se sol·liciten ajudes a l’agricultura i la ramaderia (Eix 1 - Pagesia i indústria agroalimentària) així com es 

reconeix la importància del turisme (Eix 2 - Turisme conscient i diferencial), com a motors principals de 

l’economia. En tot cas, així com en el cas de la pagesia se li dóna un reconeixement i es vol potenciar i explotar, 

en el cas del turisme es té clar que cal canviar-lo tant en contingut (de qualitat) com en pes comarcal (que 

perdi pes econòmic i laboral dins de la comarca). 

 

4. Quins sectors econòmics considera que han estat els més afectats a la nostra comarca per la 

Covid19? De molt afectat (4) a poc afectat (1) 

 
Els sectors econòmics que es consideren més afectats per la Covid19 són el Turisme, l’Hostaleria i la restauració, 

el Comerç i el sector Cultural. 

Agricultura   1,99 – afectació mitjana 

Comerç    3,17 – afectació alta 

Cultural    3,17 – afectació alta 

Hostaleria i restauració  3,78 – afectació molt alta 

Indústria de la fusta  1,80 – afectació mitjana 

Producció artesanal  2,76 – afectació més aviat alta 

Ramaderia   1,98 – afectació mitjana 

Turisme   3,69 – afectació molt alta 

 

5. Quines mancances considera que té principalment el Pallars Sobirà per a una bona qualitat de vida? 

De mancança molt greu (4) a mancança inexistent o lleu (1) 
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Les principals mancances per a una bona qualitat de vida són la falta de diversificació econòmica, la falta de 

treball qualificat i ben remunerat, i la dificultat d’accés a l’habitatge. 

 

Accés a l'habitatge     3,11 – mancança greu 

Connectivitat a internet i telecomunicacions  2,79 – mancança més aviat greu 

Diversificació econòmica    3,22 – mancança entre greu i molt greu 

Millora de les infraestructures    2,99 – mancança greu 

Oferta cultural i d'oci     2,65 – mancança entre normal i greu 

Serveis bàsics      2,46 – mancança entre normal i greu 

Treball qualificat i ben remunerat   3,38 – mancança entre greu i molt greu 

 

6. Quin ús fa d'internet en el seu dia a dia? 

 
Gairebé 2/3 de la gent (62'5%) fa servir internet molt o bastant cada dia. 

Un 37'5% respon que fa servir poc internet a diari. Un 31'9% diu que el fa servir bastant, mentre que un 30'6% 

el fa servir molt. 

 

7. Estaria disposat a pagar més per un producte (bé o servei) si és ecològic, sostenible i/o de producció 

local? 

 
 

5 de cada 6 persones (83,3%, 60 persones) estan disposades a pagar més per un producte (bé o servei) si és 

ecològic, sostenible i/o de producció local. Només el 16,7% no hi està disposat. 

 

8. Quin projecte creu necessari per a la comarca? (recull de les respostes en brut a la pàgina 143) 
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La immensa majoria de propostes s’inclouen en l’Eix 4 - Captació i fidelització de talent i població:   

industrialització de la comarca i diversificació econòmica, millorar els serveis públics, borsa d’habitatge a preu 

assequible, etc., amb especial focus en la gent jove i les possibilitats de treballar de manera estable al llarg de 

l’any. També hi ha apostes per als serveis públics, com residències de gent gran o, molt especialment, 

l’hospital. 

 

A part d’algunes mencions al sector turístic (Eix 2 - Turisme conscient i diferencial), es fan apostes en la gestió 

dels boscos, la reorganització del territori i una major més conservació de la natura (projectes que s’insereixen 

en els eixos 5 - Transició ecològica i sostenibilitat, i 6 - Marca de Territori). Així mateix, també hi ha qui 

menciona la industrialització i distribució del producte local (Eix 1 - Pagesia i indústria agroalimentària). 

 

9. Vostè creu que el Pallars Sobirà és conegut a fora? Per què? (recull de les respostes en brut a la 

pàgina 144) 

Hi ha pràcticament unanimitat a l’hora de respondre que si el Pallars Sobirà és conegut a fora és per coses 

relacionades amb el turisme (Eix 2 - Turisme conscient i diferencial). Algunes respostes també l’assenyalen en 

la línia del que podríem encabir dins de l’Eix 6 - Marca de Territori, però també molt relacionat amb el punt 

anterior. Tret d’alguna menció a la ramaderia (Eix 1 - Pagesia i indústria agroalimentària), no hi ha res més pel 

que la gent pensi que se’l coneix. 

 

10. Com veu la comarca d'aquí a 10 anys? (recull de les respostes en brut a la pàgina 146) 

Hi ha una prevalença de considerar que el futur de la comarca va vinculat a la qüestió de combatre el 

despoblament i fer-ho a través de la fixació de població, sobretot jove (més feina, més diversificació, més 

serveis); que es pot fer a través del teletreball; que cal donar-li una volta al turisme, cap a un de més qualitat; 

i que tot el desenvolupament, tant de repoblament com turístic, s’ha de fer de manera respectuosa amb el 

medi ambient i l’entorn. 

 

EIX 4 - CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE TALENT I POBLACIÓ 

Eix 3 - Territori intel·ligent  Eix 5 - Transició ecològica i sostenibilitat 

Eix 2 - Turisme conscient i diferencial 

 

 

Recull de les respostes obertes de l’enquesta feta al carrer 

 

Per ordre cronològic. Són respostes en brut que, després de recollir en paper i a mà, al carrer, vam traslladar 

a un formulari digital creat ad hoc. 

 

Pregunta 3 - Quins creu que són els principals reptes de la comarca? 

- turisme, ramaderia més (??) 

- comunicacions, internet i sanitat 

- falta inversió local, turisme sostenible 

- Que hi hagi feina per a tothom 

- Falta gent. 

- Crear indústria que no sigui turística, que sigui sostenible en el temps 

- Fomentar el turisme 

- Primer, ajudar els agricultors i la gent jove. 
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- Que el jovent trobi feina aquí i no hagi de marxar. Ha de ser una feina no contaminant. 

- Ajudar la ramaderia. Potenciar el turisme perquè sigui eficaç. El consell comarcal ha de fer feina. Cal 

carreteres més arreglades i més segures. 

- Conservació natura. Pagesia. Sector primari. 

- La misèria que hi ha, tanta gent sense feina. 

- Treball per al jovent. 

- Despoblació, sector primari. 

- donar opcions de Futur al jovent, tret de l'esquí i el riu 

- serveis per a la població i recuperació de pobles abandonats 

- Infraestructures , arrelament del jovent. 

- Que la clase politica generi les millores necessaries per tirar endavanr la comarca 

- Ajuts a la pagesia, ha sigut sempre el motor del Pallars fins ara que és el turisme. Formació i feina pel 

jovent, que es puguin ganyar la vida. 

- Millorar les carreteres dels pobles petits sinó els aboquem al despoblament. Millorar les 

comunicacions. 

- Envelliment d ela comarca. 

- Diversificar l'economia de la comarca 

- Augmentar la població de residents fixes. Buscar alternatives a l'esquí. 

- Cap 

- NS / NC 

- NS / NC 

- NS / NC 

- "Diversificació econòmica - emprenedoria - Polígon 

Socialització: espais de trobada" 

- Precarietat laboral - Diversificació econòmica 

- Equiilibri entre viure i sobreexplotar 

- Transport, locals pel jovent 

- NS/NC 

- Treball i millors condicions. 

- Diversificació econòmica 

- Actualitzar-nos 

- Despoblament 

- Cal pensar en el futur, no el passat 

- Despoblament 

- Despoblament, falta de feina 

- Millora de la sanitat 

- Millorar en sostenibilitat, reduir la dependència del turisme i recuperar i dignificar la pagesia 

- Més població = més Serveis. Habitatge de preu assequible 

- Més població 

- No viere només del turisme 

- Estem discriminats vers la resta de Catalunya, lo del confinament municipal ha sigut un desastre. 

- Comunicació amb Barcelona 

- Cal diversitat econòmica (no només turisme i construcció). Calen més serveis mèdics i més 

especialitats. 

- Potenciar llocs de feina, el jovent està obligat a marxar. Accés a l'habitatge 
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- Que no marxi la gent, que no tanquin bancs i caixes. 

- Crear més motor econòmic perquè vingui més gent i es pugui quedar. 

- Estem bastant bé 

- NS/NC 

- ---- 

- Crear llocs de treball 

- Fer coses útils, no de cara a la galeria 

- Tindre més serveis 

- NS/NC 

- Més feina i habitatge 

- NS/NC 

- Fomentar el turisme, tothom en viu. 

- NS/NC 

- Falta de feina 

- Feina pels joves i Ampliació de Baqueira 

- Crear feina per a joves 

- Equilibrar economia i sostenibilitat 

- Recuperar la confiança del visitant 

- Diversificar l'economia i conservar els pobles 

- Enfocament massa en el turisme. Cal pensar en la gent que viu aquí. 

- No dependre del turisme. Viure sense turisme. 

- Equilibrar Turisme i Sostenibilitat + Desplegament Fibra Òptica 

- Atreure població 

- Equilibri que cap sector matxaqui els altres. Economia diversificada. 

 

Pregunta 8 | Quin projecte creu necessari per a la comarca? 

- revulsius del turisme 

- infrastructures 

- Habitatge de primera residència, que hi hagi més opcions d'accés 

- Fixar gent als municipis amb qualitat de treball, és l'inici de la roda per a generar economia. 

- Poder accedir a feines fixes: indústria ecològica, no precarietat ni temporalitat 

- indústria més sostenible al llarg de l'any, no tant dependència 

- Crear una associació d'artesans, perquè pagar autònoms no surt a compte. 

- Sanejar l'ajuntament i el govern, fora corruptes. La gent jove és el futur del país. 

- Desenvolupament empresarial que no sigui turisme. 

- Fer més competicions al riu, que sigui capdavanter a l'estat. 

- Reorganització del territori, més conservació de la natura. 

- Feina per al jovent. 

- -- 

- Borsa d'habitatge. 

- Projectes per fomentar que el jovent no marxi 

- Bones comunicacions 

- Que el jovent pugui treballar i viure a la comarca 

- Recuperar projecte del Ferrocarril fins a França 

- Gestió i netaja dels boscos = Industria de la fusta. Neteja de camins 
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- Hospital 

- Millorar el transport públic 

- Empresa comarcal que centralitzes la producció/distribució de productes locals. 

- Ivertir en I+D 

- Industrialització de la comarca 

- NS / NC 

- Millor accés a l'habitatge i feina pel jovent. 

- Metge! 

- Indústria + aprofitament forestal. 

- Xerrades - confinament comarcal 

- NS / NC 

- Pensar amb el Jovent: espais de socialització! 

- de tot 

- Treball: activitat econòmica 

- Ramaderia, agricultura, forestal. 

- passarel·la per travessar riu. Camins 

- formació en indústria, cal fàbriques que donin treball a 200 persones, per exemple 

- Conscienciar que el futur és a cavall del turisme i el teletreball 

- No respon 

- 2 projectes: Recuperació ecològica de la Noguera de Cardós com a riu de pesca de truita i reobertura 

del camí a Certascan (regulada).   

- Millorar els serveis públics 

- Desplegament Fibra Òptica 

- Habitatge a preu assequible 

- No 

- Industrialització i distribució del producte local 

- Millora carreteres 

- Millorar la comunicació (comparativa respecte la Cerdanya) 

- Diversitat econòmica 

- Montar industria, llocs de feina i arrelament de la població. 

- Més enfocat a la indústria, no tant al turisme 

- Falta crear indústria que sigui més estable, no temporal ni dependent. 

- Ajuts a la gent gran que no està al casal d'avis. Fer activitats. 

- Més competència: només hi ha 2 supermercats 

- -- 

- Hospital 

- Massa basat en el turisme, cal més durader. 

- Polígon industrial 

- Que la gent pugui viure de lo seu. 

- ---- 

- Que els inversors vinguin. Que es pugui treballar aquí, tothom, també feines no qualificades, cal 

generar més comerç. 

- Incentivar el turisme. Que el jovent es quedi. 

- Túnel de Vielha. 

- Prioritzar el retorn dels joves 
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- Ampliació de Baqueira al Pallars 

- Apostar pels joves. Llocs de feina 

- - 

- Impulsar treball per a joves 

- Compensar el sector turístic 

- Hospital 

- Facilitar l'accés a la terra 

- Turisme sostenible 

- Treball Juvenil i més Formació 

- Industrialització per millorar qualitat dels llocs de treball 

 

Pregunta 9 | Vostè creu que el Pallars Sobirà és conegut a fora? Per què? 

- Sí, per la loteria 

- Sí, turisme. 

- Sí, turisme, muntanyes, parc natural 

- Sí, turisme, parc nacional. 

- Sí, parc nacional, parc natural i loteria. 

- Cada cop més, per exemple també de rebot del tancament de la Cerdanya i el Ripollès. Tampoc 

interessa, però, la massificació turística. 

- Sí, per la loteria. 

- No 

- No 

- No. 

- Sí, turisme. 

- No. 

- Sí, Pirineu, muntanya, esquí. 

- Sí, turisme. 

- Si, per la loteria i en segon terme el riu i l'esquí. 

- Si, per les campanyes politiques que s'han fet i l'esquí. 

- Si, per l'entorn 

- Si, no se dir un perquè 

- Si, per la loteria i l'esquí 

- Si, rafting i esquí 

- Si, perquè ve gent. 

- No suficient. 

- Si, loteria i el Parc Nacional 

- No 

- Si, no se 

- Si, la loteria. 

- Si! Neu - Turisme 

- Si, esquí, ramaderia, EEAA 

- Si, pistes, kayak, festa 

- Sí, Turisme de muntanya i loteria 

- Si, Loteria, rafting, esquí 

- Si, turisme, rafting 
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- No, Muntanya i esport 

- Si, esports de muntanya 

- Si, Loteria, rafting i PN 

- Sí. Paisatge, clima, convivència 

- Més o menys. Perquè es pensen que és la Vall d'Aran. 

- No. M'agradaria que fos conegut pels seus paisatges, natura i ecologisme 

- Poc! 

- No 

- No, però ja m'agrada. Això salva la comarca de ser una Cerdanya o una Vall d'Aran 

- No 

- Si, perquè s'està bé 

- Si, esquí, parc nacional i rafting 

- No 

- Sí. Per la loteria, per tenir Vaquèira al costat. 

- No 

- No molt, som la ovella negra. La Vall d'Aran i Cerdanya. Els antics caciques no deixen evolucionar. 

- Sí. Esquí, ràfting, romànic 

- No 

- Si, dr. Music, la neu, ecomuseu i loteria 

- Sí. Esquí, parc nacional, muntanya. 

- No 

- No 

- Sí. Paisatge, natura, llacs, parc natural. 

- Si, zona de muntanya 

- Sí. Natura, entorn. 

- No 

- NS/NC 

- Sí. Surt molt a la TV (Sort, Gerber, Bonaigua), excursions. 

- Sí. A l'estiu ve molta gent. 

- Sí. Esports d'aventura, esquí i Parc Nacional 

- No. Lo més conegut és el Parc Nacional 

- Sí. Baqueira i Parc Nacional 

- Sí. Medi Natural 

- Sí. Neu, EE Aventura, Carn, Bolets, Formatges 

- A Catalunya sí. Fora de Catalunya no. Muntanya i Natura 

- Sí, PNAESM i PNAP 

- No. I no cal que el coneguin si això implica canviar-lo. 

- No. Pandèmia ha sigut el nostre millor marketing. Loteria i Baqueira 

- Sí, Ràfting, Esbaiola't, Dansàneu... 

- Sí, no prou. Muntanyes , esquí, natura 

 

Pregunta 10 | Com veu la comarca d'aquí a 10 anys? 

- Falta població, gent jove que arreli. 

- Depèn de la gent política. 

- Cal més capacitat per obrir nous forats, tenir noves oportunitats. 
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- -- 

- Que continuï com ara. 

- Cal que avanci tecnològicament per què s'estableixi gent. Altre exemple concret: taxis que van 

d'Esterri a la Pobla o Tremps, que se'ls ajudi econòmicament i es faci horaris fixes, que els busos van 

molt buits. 

- Estancat com ara. Canvis molt lents. 

- Fatal, si no canvia, cada dia va a pitjor. 

- Si continua igual, malament. La població baixa. 

- No massa bé, no es farà tot el que cal. 

- No tant turística, feina més diversificada, cal gent jove. 

- Per terra. 

- Més verge que altres comarques del Pirineu, turisme de proximitat. 

- Pitjor. 

- Població envellida i fugida del jovent. 

- M'agradaria que millorés en tot 

- Si no espavilem, FATAL! Hem de cuidar el medi i generar un turisme de qualitat i respectuós. 

- Si no hi ha canvis, molt fotut, falta de tot. Boscos mal gestionats 

- Fotuda 

- Si no es sol·lucionen els problemes estructurals, població envellida i menys habitants 

- Millor que ara. 

- Si no canvia res més endarrerida del que està actualment. M'agradaria un turisme de qualitat i 

familiar i respectuós amb el medi ambient. Diversificació econòmica 

- Millor que ara. 

- Malament si seguim igual 

- Pitjor 

- "La gent marxa de les ciutats amb el teletreball, aprofitar-ho." 

- Desapareixerem tots 

- Més segones resdències, sector avall - pagesia 

- Fotut, canvi climàtic 

- Igual però havent millorat el que ja hi ha = No grans coses 

- Fa por! Molt malament 

- Anem a pitjor 

- Molt pessimista 

- Bastant malament, diversificació o mort 

- Cal actualitzar-se. Poca oferta formació post-obligatoria 

- Hauria de ser progressiva, augmentar població, facilitar repoblament 

- No hi ha projecte clar. Internet és un problema. 

- Més despoblada 

- No veig futur. Veig una apatia generalitzada. 

- Cada cop pitjor 

- Pocs canvis. Aquí tot va molt lent. 

- Millorarà els serveis però de cara al turísme. Dependrà del canvi climàtic i la oferta de les estacions 

d'esquí 

- Depèn del Covid 

- Més prospera si la gent jove no marxa. 
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- Igual que ara, no massa millora 

- Bé, si s'acaba l'epidèmia. Té molt de transport públic, els serveis mèdics estan molt bé. 

- Si fa o no fa, com ara. 

- Si continua la crisi i no ve gent de fora, molt malament. Molta segona residència i pisos per vendre. 

- Si continuem com ara, morta. 

- Despoblada 

- Despoblada si no canvia res. 

- Espero que millor. 

- Bé, és un paradís, millrarem 

- Igual 

- Pitjor que avui si no es fa gir molt sobtat 

- Millor per la fibra òptica i el teletreball 

- Difícil. 

- Millor, la gent que puja s'esforça més per tirar endavant que no pas la gent del territori. 

- Confio que creixi. No tan enfocada al turisme, que pugi gent a viure, més coses que el turisme, per a 

la gent loca. 

- Malament, perquè la joventut marxarà. 

- Més petita. 

- Espero que amb vida, gent jove, escoles funcionant 

- Fotuda 

- Igual o pitjor 

- Pitjor que ara 

- Millor 

- Millor. Observa que els pobles presenten tendència al repoblament, que el Pallars Sobirà té elements 

singulars que el fan atractiu. 

- Rebentada pel turisme 

- Sumida en una altra crisi poblacional. 

- Despoblada i turistificada 

- Malament 

- No massa bé 

 

 

 

 

 

 

 

 


