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Data 20201216 

Persones  
convocades 
i assistents 

Gerent Consorci Leader Alt Urgell Cerdanya – Mireia Font 
Consorci Segre Rialb: Núria Solé 
Delegat d’ACCIÓ Alt Pirineu i Aran: David Torrelles 
Tècnica Promoció Econòmica AJ La Seu: Carli Farràs 
Tècnica Comerç: Anna Lopez 
Tècnica Turisme: Carme Galindo 
Tècnica Mancomunitat d’Esquí Nòrdic: Imma Obiols 
Tècnica Turisme: Montse Ripoll 
Tècnica Consum: Sílvia Parramon 
Tècnica Promoció Econòmica CC: Meritxell Rodriguez 
Tècnica de Treball: Ingrid Colilles 
Tècnica Garantia Juvenil: Berta Ribas 
Tècnica Programa 30 Plus: Lourdes Carchat 
Tècnica Joventut: Ruth Dencas 
Tècnica Joventut: Esther Fuster 
AODL Territori d’Oportunitats: Susana Balastegui 
AODL Alimentari: Daniel Portolés  
Tècnic Telecomunicacions: Jeroni Majoral 
Tècnica de Reactivació Econòmica Covid 19 - Anna Belen Romero 
Tècnica  de Reactivació Econòmica Covid 19 - Judit Cerdaña 
Montanyanes – Eva Tarragona 
Montanyanes – Sílvia Rodriguez 

Punts tractats 
 

o Benvinguda: per part de la Sra. Mireia Font Gerent Consorci Alt Urgell-Cerdanya 
o Presentació: Tècniques PRAU i consultoria mOntanynes 
o Ronda presentació ràpida tècnics participants a la reunió 
o Breu resum de la diagnosi feta. S’explica que es pot trobar tota la diagnosi al web del Consell 

Comarcal. http://www.alturgell.cat/prau 
o Selecció de 7 aspectes claus sorgits de les sessions de treball amb alcaldes, alcaldesses 

i teixit empresarial. Es pretén identificar accions que ja s’estan implementant i com se’ls pot 
donar suport en el cas que ho necessitin així com noves accions en referència a aquest 7 eixos. 

 

PROBLEMÀTIQUES DETECTADES i PROPOSTES D’ACCIÓ PER ÀMBITS 

 
 
 
 

Es valora que és important continuar gestionant ajuts directes a empreses que han hagut de tancar. Es 
considera que per aquestes empreses és la única via per donar-los-hi suport.  
Important fer una reflexió conjunta amb els ajuntaments perquè les empreses transmeten que hi ha 
hagut un greuge comparatiu entre uns i altres municipis. És a dir, algunes empreses han rebut ajuts pel 
fet de pertànyer a un municipi, i altres empreses properes, pel fet de pertànyer a altres municipis, no 
n’han pogut percebre. Caldria buscar fórmules per oferir ajuts de manera homogènia a tota la 
comarca i donar suport tècnic als Ajuntaments que vulguin impulsar línies d’ajut a partir del 
coneixement adquirit pels Ajuntaments que ja n’han gestionat.  
  

AJUTS A EMPRESES TANCADES 

http://www.alturgell.cat/prau
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Una de les propostes més valorades. L’objectiu d’aquesta oficina de reactivació seria aglutinar i oferir 
un servei de “finestreta única” per donar suport a les empreses (informació, assessorament, seguiment) 
i vehicular a possibles serveis oferts per altres entitats.  
Es posa de manifest que algunes empreses no accedeixen als ajuts perquè els desconeixen o perquè 
no tenen la capacitat per sol·licitar-los.  
Caldrà veure quines competències hauria d’assumir aquesta oficina i treballar en col·laboració amb les 
gestories i altres entitats que ofereixen serveis empresarials per aprofitar i optimitzar els recursos 
existents. 
 

 
 
 
 

Es posa de manifest aquells factors que més incideixen en que determinats col·lectius de joves no 
trobin feina. La manca d’estudis i de carnet de conduir es valoren com dos dels factors més rellevants.  
Es proposa que es valori com es podria facilitar des del PRAU que els joves sense recursos tinguessin 
més facilitats per treure’s el carnet de conduir.  
I que es continuï incidint en la seva formació, especialment d’aquells que han abandonat els estudis.  
Una altra debilitat del territori respecte a facilitar l’ocupabilitat juvenil en la no existència d’una borsa de 
treball unificada per totes les ofertes comarcals i fins i tot de l’Alt Pirineu. Actualment, hi ha una gran 
dispersió d’oferta i és difícil trobar els punts on aquesta s’ofereix.   
 

 
 
 
 

Es posen de manifest els dèficits en les fórmules de governança a l’hora d’implementar planificacions.  
Caldria establir sistemes de seguiment i compromisos ferms per part de tots els agents implicats.  
  

 
 
 
 

Línies estratègiques, projectes i accions compreses al PRAU: Es valora que és molt millor concentrar 
els esforços en pocs projectes, perquè no és viable ni realista intentar desenvolupar més de 2 o 3 
projectes en un any de forma efectiva.  
També és valora que caldria preveure una visió pirinenca, aprofitant que totes les comarques de 
l’APiA estan desenvolupant de forma simultània aquest tipus de planificació. Amb tot, es posa de 
manifest que aquesta visió implica molta feina de coordinació que generalment recau en unes poques 
persones. Cal ser-ne conscient i això limita molt el número de projectes a assumir.   
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA REACTIVACIÓ ECONÒMICA 

SUPORT A JOVES   

GOVERNANÇA  

ESTRATÈGIA PRAU  
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Important continuar donant-li suport. Incidir en l’àmbit comunicatiu. A nivell agroalimentari: possible 
creació de la taula agroalimentària amb productors, restauradors i sector primari. També tenir en 
compte la rellevància de repensar el sistema logístic. 
Es considera que hi ha una falta de posicionament territorial dels productes locals i que seria 
convenient treballar amb sentit de marca pirinenca.  
En l’àmbit artesà caldrà pensar estratègies alternatives per recuperar canals de comercialització 
habituals. La desaparició de fires i mercats puntals ha afectat greument a alguns sectors.  
També es parla de la implantació de la targeta moneder a La Seu d’Urgell i la possible implantació 
d’aquesta eina a altres sectors, col·lectius i localitats.  
  

 
 
 
 

Caldrà estar pendents de com es gestionen els fons que arribin de la Unió Europea a través de l’eina 
Next Generation que prioritzaran la transició ecològica i la digitalització.  
En aquest sentit, aquesta setmana acaba el termini per presentar propostes a la manifestació d’interès 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); un recull de projectes 
d’arreu de l’Estat Espanyol destinats a lluitar contra el despoblament en les zones rurals i de muntanya. 
Els projectes recollits serviran per estructurar les ordres d’ajuts que puguin vehicular els fons europeus 
destinats al repte demogràfic.  
 

 

CONSUM DE PROXIMITAT  

FONS EUROPEUS  


