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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
er iniciativa de la Fundació
Agrícola Catalana, es va portar a terme un estudi sobre
les possibilitats de desenvolupament econòmic sostenible a la
zona de la Conca de Tremp, com
avançàvem fa uns dies en aquestes
pàgines. L’estudi es va centrar, sobretot, en les possibilitats del sector
agroalimentari i del medi natural
amb vista a la generació d’oportunitats de negoci que permetin fixar
la població en aquell territori tot creant projecció de
futur. Es tractava, en definitiva, d’estudiar les possibilitats d’aprofitament dels recursos endògens i fer-los
rendibles.
En la fase de diagnosi, es va determinar que aquella
zona compta amb importants atractius paisatgístics i
geològics, amb petjades que els dinosaures van deixar
fa 80 milions d’anys i aflorament d’empremtes de les
eres primària, secundària, terciària i quaternària que
atreu visitants d’alt nivell de diferents punts d’Europa.
També es van detectar àmplies àrees d’aprofitament
agrari, amb elements de transició des d’ecosistemes
típicament mediterranis a tipologies subalpines o pirinenques, amb una bona presència d’espais naturals
protegits. Destaca la població cada dia més abundant
de cérvol, cabirol, isard i senglar, a més dels grans
carronyers, com voltors i trencalòs. Alhora, disposa
també d’elements patrimonials històrics i culturals
que contribueixen a l’atractiu turístic de la zona.
A la Conca de Tremp es concentra la major part de
la població de la comarca del Pallars Jussà. Així,
d’un total de 12.057 habitants censats el 2001, 7.800
corresponen a la Conca de Tremp. Quant al PIB per
habitant, a la Conca de Tremp, el 1996, se situava en
12.468,54 W, cosa que representa un 85,51% respecte
de Catalunya.
Pel que fa a les activitats econòmiques, destaca la
importància elevada del sector primari, amb una
població pagesa envellida i unes zones de regadiu
obsoletes. La població activa de la Conca de Tremp
es calcula entorn de 3.000 persones, d’un total de
7.800 habitants. Un 20% de la població activa són
ocupats agraris, d’edat avançada; també es va detectar una reduïda incorporació de joves en aquest
sector econòmic.
La superfície agrària és de 18.000 hectàrees, de les
quals 2.000 són de regadiu, i els cultius predominants són el cereal i, en menys quantitat, l’ametller,
concentrat a la zona de la Conca Dellà, i l’olivera,
molt delmada per les gelades que des de fa gairebé
50 anys no han deixat prosperar el conreu.
L’activitat ramadera, amb 235 explotacions, està
representada bàsicament pel porcí, amb predomini
del cicle tancat. Val a dir que el cicle tancat és molt
característic de la Conca de Tremp i clarament diferenciat de la resta de Catalunya, amb truges productores de garrins i amb una reduïda però signifi-
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del departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i un Centre Integrat de Tecnologies avançades amb
projecció de futur i interès per a la
zona.
En la fase de diagnosi de l’estudi
realitzat per la Fundació Agrícola
Catalana, es va arribar a la constatació que la Conca de Tremp disposa de recursos amb un potencial
fort de generació de rendes agràries
per al sosteniment digne de la població, però que no han estat prou utilitzats.
Les causes d’aquesta situació cal trobar-les en la
pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions i activitats agràries, en els fenòmens migratoris i, com a
conseqüència, la manca de recursos humans amb edat
i capacitació adequades. Una altra raó serien les infraestructures i estructures agràries, amb un regadiu
antiquat, l’estructura de la propietat, dividida, i la
parcel·lació de les finques, que en alguns casos fa que
siguin gairebé inaccessibles per a la maquinària moderna, així com la lentitud i la baixa intensitat en la
valorització econòmica dels recursos naturals i culturals de la zona.
No obstant tot això, s’han generat en els últims
anys un nombre d’iniciatives orientades a la revalorització dels recursos del sector serveis de la Conca de
Tremp, moltes de les quals emmarcades en els programes públics de desenvolupament rural, d’un gran
encert i amb una bona gestió. Així, destaquen actuacions privades en el sector vitivinícola, de gran tradició a la comarca fins als anys seixanta, projectes de
turisme rural, agroturisme i productes locals o artesans, iniciatives relatives al valor del medi natural i
una empresa privada molt ben gestionada en el sector dels pinsos compostos.
L’estudi va identificar projectes econòmicament
viables, i es va procedir a la seva definició tècnica, a
l’avaluació financera i a l’aportació de pautes per a la
seva implementació empresarial. Com a punt destacat i diferenciador d’aquest estudi, cal remarcar que
l’activitat econòmica, a diferència d’altres projectes
de desenvolupament rural, s’entén com lligada al
mercat i a la comercialització de productes amb el
màxim de valor afegit.
El model innovador de l’estudi es basa en la constitució d’una societat, amb capital suficient, formada
per persones de la comarca, que gestioni els projectes
econòmics des de la perspectiva empresarial i atenent als principis de mercat, comerç, cost i benefici,
oferta i demanda, tot produint amb valor afegit i
diferenciació, ja que aquests trets són els que permetran que hi hagi rendibilitat econòmica i, per
tant, projecció de futur.
Des de la Fundació Agrícola Catalana creiem que
només amb rendibilitat i sostenibilitat econòmica és
viable el desenvolupament rural, i aquesta màxima
és extrapolable a d’altres zones de Catalunya.

Identificació de les oportunitats
per al desenvolupament econòmic
sostenible de la Conca de Tremp
Fundació Agrícola Catalana

cativa presència de la dona en l’activitat de les
granges. També destaquen una notable concentració d’aquesta activitat i problemes de gestió dels
residus generats. La presència d’oví, amb tendència
regressiva, també és considerable en explotacions
tradicionals extensives.
Pel que fa a la superfície forestal, de 35.000 hectàrees, moltes de propietat comunal o pública, no té
un aprofitament econòmic rellevant. Tot i això, cal
fer esment de la presència d’una important massa
de roureda primigènia, potser la més important de
Catalunya.

REUTERS

El cereal és el conreu predominant a la Conca de Tremp
Els recursos cinegètics, amb més de 70.000 hectàrees de vedats, tenen una gestió dispersa i molt allunyada del que seria òptim, malgrat que en el passat es
troben experiències d’aprofitament força reeixit.
Quant a la indústria agroalimentària, hi és representada amb 30 establiments, la majoria de molt petita dimensió i amb predomini del sector carni, tot i
que sense cap escorxador industrial. En aquest sentit,
recentment es va produir l’experiència fallida d’un
escorxador que va tancar i va tenir conseqüències
negatives a la comarca. D’altra banda, el sector cooperatiu es troba en fase de reestructuració.
Hi ha presència de sistemes de suport al desenvolupament, com ara una Escola de Capacitació Agrària
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sorteig del diari A

V U I

per

gaudir d'un fantàstic cap de setmana al

HOTEL TERMES MONTBRIÓ
Aquest mes de febrer sortegem l'estada gratis per a dues
persones, de dos dies, en règim d'habitació,
esmorzar bufet i l'entrada a l'AQUATONIC.
Per participar en aquest sorteig només cal que truquis al

806 404 622

Carrer Nou, 38
43340 MONTBRIÓ DEL CAMP
(TARRAGONA)
Tel.: +34 977 81 40 00
Fax: +34 977 82 69 69
e-mail: hoteltermes@gruprocblanc.com
www.gruprocblanc.com

*Preu màxim telèfon fix: 1,06 e/minut. Telèfon mòbil: 1,35 e/minut. IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

El dilluns 1 de març publicarem el nom de la persona guanyadora.
L’estada s’haurà de fer durant el mes de març.
En cas contrari, no dóna dret a reclamació ni a cap reemborsament en efectiu.
ref. PS04/17
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