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Estratègies de desenvolupament
econòmic sostenible a l’àrea
de la Conca de Tremp
Fundació Agrícola Catalana

a Fundació Agrícola Catalana ha elaborat un
estudi que inclou un seguit de propostes encaminades a contribuir al desenvolupament econòmic sostenible de l’àrea de la Conca de
Tremp. L’eix principal que ha
impulsat l’estudi Estratègies de
desenvolupament sostenible a l’àrea
de la Conca de Tremp ha estat
l’anàlisi per a la contribució a
la millora de les condicions de
vida dels habitants d’aquella
zona del Pallars Jussà i al fre
dels fluxos migratoris. Bàsicament, l’estudi es refereix al
sector agroalimentari i al medi
natural, amb propostes valorades sobre la viabilitat econòmica i de forma sostenible dels
recursos endògens de la zona.
La Conca de Tremp té una
població de 7.800 habitants,
amb una forta emigració en
el passat. Un 29% dels habitants tenen més de 65 anys, i
un 10% menys
de 14 anys –les
mitjanes de Catalunya són, respectivament,
del 17% i del
15%–. La població activa se situa a l’entorn de
les 3.000 persones, de les quals
un 20% són ocupats agraris.
Pel que fa a
l’activitat econòmica, es detecta
que la superfície
agrària conreada és de 18.000
hectàrees, 2.000
de les quals són
Un pastor
de regadiu. Les
explotacions, de
dimensions petites i força
parcel·lades, es dediquen sobretot al cereal i, en menor
mesura, a l’ametller i l’olivera. En ramaderia, predomina
el porcí, i hi ha també una
considerable presència d’oví.
A més, hi ha una superfície
forestal de 35.000 hectàrees i
uns recursos cinegètics amb
més de 70.000 hectàrees de
vedats. Quant a la indústria
agroalimentària, hi és representada amb 30 establiments
de dimensions petites i amb
predomini del sector carni.
La conclusió sobre la situació i les possibilitats de la
zona va ser que la Conca de
Tremp disposa de recursos
amb un fort potencial de generació de rendes per al sosteniment de la població, amb
un ús poc òptim.
Les etapes en què s’ha desenvolupat l’estudi, que ha
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tingut una durada de dos
anys, s’inicien amb una fase
de diagnosi del territori des
d’un punt de vista ecològic i
socioeconòmic per a la identificació de les oportunitats i
les restriccions al desenvolupament econòmic. Es tractava d’identificar els projectes
que podien significar noves
oportunitats econòmiques i
aquells altres projectes de
suport que en permetessin la
realització. La pauta de treball utilitzada en aquest estudi permet estrapolar el
mateix a d’altres zones de
Catalunya amb característiques semblants.
Un cop identificats els
projectes econòmicament viables, se’n va fer la definició
tècnica, l’avaluació financera
i l’aportació de pautes per a
la seva implementació empresarial.
Finalment, es va elaborar

bàsiques, els empresarials i
els de suport. En el primer
cas, és a dir, els projectes
d’infraestructures bàsiques,
es tracta de promocions essencialment públiques, com
la millora i ampliació del reg
i la concentració parcel·lària,
que es troba en curs, i la
programació de gestió de les
dejeccions ramaderes, que
també s’està promovent.

Oportunitats de negoci
Quant als projectes empresarials, les oportunitats
de negoci proposades a la
zona inclouen la producció
de carn d’oví de qualitat,
amb la generació d’una indústria càrnia d’oví i de
porcí, un projecte sobre caça i un altre projecte de
conreu intensiu de nogueres per a la producció de
nous. En tots els casos, es
tracta de producció amb el
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amb un ramat d’ovelles
una proposta d’actuació basada en la definició dels instruments operatius que integrés tot el programa plantejat. Els criteris que calia
complir per a la selecció de
nous projectes van ser la
promoció de la capacitat de
generar ocupació estable en
termes de llocs de treball directes i indirectes, l’augment
de les oportunitats de treball
de la dona, atenent al seu
paper clau en l’estabilització
de les poblacions en el medi
rural, tot plantejant la discriminació positiva en llocs
de treball a les administracions locals i autonòmiques,
garantir la sostenibilitat i
procurar la complementarietat amb activitats actuals,
tradicionals o emergents.
D’aquesta manera, es van
identificar tres tipus de projectes: els d’infraestructures

màxim de valor afegit.
Per últim, els projectes de
suport proposats tenen com
a finalitat proveir els altres
dos grups de projectes de la
informació i la formació
necessàries perquè es puguin portar a terme, i també
per a futurs nous desenvolupaments. Concretament,
es tracta d’una Estació Experimental Agrària i d’un
projecte de formació.
Des de la Fundació Agrícola Catalana, es continua
treballant per a la concreció
d’aquests projectes, amb la
finalitat que el seu desplegament, amb el concurs dels
agents socials i la població,
es pugui assumir, i l’impuls
al desenvolupament econòmic i la fixació en un territori com la Conca de Tremp
sigui possible en un futur
pròxim.

