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Persones 
convocades 
i assistents 

Alcaldessa Alàs i Cerc - Mari Carmen Ribó Domenjó 
Alcalde Arsèguel - Antoni Casanovas Alís 
Alcaldessa Bassella - Cristina Barbens Casals 
Alcalde Cabó - Josep Marques Castany 
Alcaldessa Cava - Gisela Selles Ribatallada 
Alcalde Coll de Nargó - Martí Riera Rovira 
Alcalde Estamariu - Pere Navinés Planes 
Alcalde Fígols i Alinyà - Ignasi Finestres Baronet 
Alcaldessa Josa i Tuixén - Marta Poch Massegú 
Alcalde La Seu d'Urgell - Jordi Fàbrega Sabaté  
Alcalde Montferrer i Castellbó - Albert Marquet Lacaya 
Alcaldessa Oliana - Carme Lostao Otero 
Alcalde Organyà - Celestí Vilà Betriu 
Alcaldessa Peramola - Gemma Orrit Capdevila 
Alcaldessa Pont de Bar - Rosa Andorrà Nicola 
Alcaldessa Ribera de l'Urgellet - Josefina Lladós Torrent 
Alcaldessa Vall d'Aguilar - Rosa Maria Fàbrega Roma 
Alcalde Valls de Valira - Ricard Mateu Vidal 
Alcalde la Vansa i Fórnols - Josep Xavier Camps Torrent 
Tinent d’Alcalde Oliana – Jordi Vila Cosconera 
Vicealcalde La Seu d’Urgell – Francesc Viaplana  Manresa 
Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica - Mireia Font Gras 
Gerent Consell Comarcal – Josep Anton Vila Sensada 
Tècnica Promoció Econòmica - Meri Rodríguez Cadena 
Tècnica de Reactivació Econòmica Covid 19 - Anna Belen Romero 
Tècnica  de Reactivació Econòmica Covid 19 - Judit Cerdaña Cerdà  

Punts tractats 

 

o Benvinguda per part Presidenta Consell Comarcal Alt Urgell 

o Presentació Tècniques PRAU: Anna Belen Romero i Judit Cerdaña 

o Presentació Fase diagnosi feta per montanyanes: 

 Estructura per sectors: VAB comarcal – tots per sobre el 5% (primari 5,4%, secundari 20,23%, 
serveis 62,3%). 

 Estructura mercat treball: Estabilitat laboral al llarg de l’any per l’ important diversificació dels 
sectors, tots ells superen la barrera del 5% en número global de persones afiliades però cap 
supera el 20%. 

 Sectors amb + ERTOS: hostaleria, comerç i indústria (especialment manufacturera). Són els 
sectors més afectats ja que són els que més restriccions han sofert i duran un període més 
prolongat.  

 Incidència ERTO: 1500 persones afectades, representa el 7,68 % del total de la comarca.  
Afectant al gairebé al 30/35 % d’assalariats. 

 Taxa atur incrementa en tots els sectors un 34,22% en comparació al setembre del 2019, especial 
esment a la industria de manufactura (60% respecte al setembre 2019). Caldrà analitzar dades 
4t trimestre per veure evolució i saber si pot o no recuperar-se la dinàmica laboral. 

 Afiliacions SS- ha disminuït però de forma poc significativa. Es manté estable. 

 Nº contractacions: davallada del 80%. 

 Col·lectiu + afectat: joves de 25 a 29 (increment de 73%) – condicions laborals menys estables. 
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o Presentació Alcaldesses i Alcaldes, explicació de problemàtiques detectades, accions 

que s’han dut a terme als seus municipis i possibles propostes d’acció.  

(Problemàtiques i Propostes acció) 

 

 

 

 

 

 

Afectació molt important en l’activitat del petit comerç, restauració, hostaleria, serveis turístics en 

general i incidència en sectors vinculats.  

 

Alguns ajuntaments han donat ajudes a autònoms i empreses afectades; s’han bonificat taxes (si n’hi 

havia) com les d’ocupació de via pública, terrasses, mercat, taxa aigua; s’ha reduït taxa escombraries 

segons dies de tancament de l’activitat. 

També s’han impulsat iniciatives que tenen per objectiu ajudar certs col·lectius (aturats, gent gran) i 

fomentar el consum en establiments comercials locals: tarja moneder, tiquets restaurant i bons de 

despesa. 

 

 

 

 

 

Factor que limita la fixació de població als municipis més petits. Problemàtiques: Poca disponibilitat (en 

alguns municipis); habitatges buits en mal estat que no entren al mercat (en altres municipis) i que 

necessiten inversió important per rehabilitar-se; alt preu dels lloguers; competència amb mercat 

d’habitatges turístics.  

 

Des del Consell Comarcal s’ha sol·licitat a tots els municipis que aportessin dades sobre habitatges i 

locals comercials buits amb l’objectiu d’elaborar un cens comarcal.  

 

 

 

 

 

 

Reflexió sobre el fet de ser “poble dormitori” 

Necessitat d’augmentar població de primera residència 

 

 

 

 

Increment de l’atur en els darrers mesos.  

Alta taxa d’abandó dels estudis.  

ACTIVITAT ECONÒMICA: 

COMERÇ, TURISME, HORECA  

DESEQUILIBRI 

POBLACIONAL 

JOVES 

HABITATGE 
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Fuga de talent jove. En alguns casos els joves van a viure a pobles propers però més grans, amb més 

serveis i més possibilitat d’oci i activitat social i cultural.  

 

Cal diagnosticar les causes de l’abandó escolar i reflexionar sobre les opcions formatives per a joves que 

s’ofereixen a la comarca. Necessitat d’impulsar accions que motivin als joves a seguir amb els estudis i 

que millorin la seva capacitació per trobar feina i establir-se a la comarca.  

 

 

 

 

 

Ramaderia lletera: important pèrdua de granges lleteres (120 a 80 en poc temps); dificultats 

burocràtiques; dificultat en fer aclarides.  

Reflexió sobre la reconversió del sector a activitat agrícola en municipis amb nou accés a regadiu 

(Peramola, Bassella).   

 

Valoritzar i fer viable el consum de productes km0: Necessitat de valorar la viabilitat d’impulsar els 

escorxadors mòbils de petita capacitat per a ramaders o agrupacions de ramaders que vulguin fer venda 

directa; i impuls a agrobotigues.  

 

 

 

 

 

 

Revisió de l’accés a internet perquè hi hagi bona connexió des de tots els nuclis de l’Alt Urgell. Per 

alguns continua sent un factor limitant.  

 

Necessitat de  millorar atenció sanitària en nuclis més rurals o excèntrics. La crisi sanitària està incidint 

negativament en la prestació de serveis.  

 

 

 

 

 

 

Necessitat de repensar la relació Pirineu – administració central. (Desajustos en les polítiques que no 

s’ajusten a les necessitats dels territoris de muntanya).  

Necessitat de mantenir una relació fluida amb Andorra per disminuir afectació del tancament frontera, 

pèrdua de llocs de treball (transfronterers laborals).  

 

Necessitat d’organització intercomarcal per accedir a fons europeus.  

Possibilitat de realitzar inversions amb incidència en desenvolupament socioeconòmic perquè durant el 

2020 i 2021 no s’aplica regla de la despesa. 

Valorar el paper de les escoles rurals com a elements d’atractivitat i qualitat territorial.  

 

RAMADERIA  

DESEQUILIBRI 

SERVEIS  

DESEQUILIBRI 

TERRITORIAL  
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Millorar comunicació i atenció destinada a empreses. 

Donar per recolzament a petits productors artesans (de manufactura, agroalimentaris, etc.) 

Possibilitat de donar ajuts a nous autònoms des de l’administració local per fomentar la creació 

d’activitat en petits nuclis.  

Foment del consum de proximitat.  

Desenvolupament d’accions per impulsar la iniciativa privada, particularment a nivell de petit comerç.  

Valorar el paper de les associacions.  

Ajuts a la rehabilitació de locals comercials en cascs antics (Oliana).  

 

 

  

 

 

Importància d’aprofitar la feina feta al Pla Impulsa 2026 i reorientar els programes, projectes i accions a 

la nova situació.  

 

 

 

RECOLZAMENT 

EMPRESES LOCALS  

ALTRES  


