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EL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA S’HA INICIAT AQUEST MES 
DE NOVEMBRE I JA TÉ ELABORADA LA DIAGNOSI 

Ja hi ha una fotografia de la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19, en 
l’estructura econòmica i empresarial.  Ara es planificaran unes sessions de treball amb 
agents públics i privats. 

 

Aquest novembre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha iniciat el desenvolupament del Pla de reactivació 
econòmica comarcal (PRAU). L’objectiu d’aquesta planificació és consensuar les accions que s’han de 
tirar endavant durant el 2021 per contribuir al manteniment i reactivació de l’economia local i del teixit 
empresarial.  
 
El que es proposa és impulsar un front comú integrat per tots els agents públics i privats de la comarca 
que formen part d’aquest teixit o que intervenen en la seva dinamització. Per tal de permetre optimitzar 
recursos i focalitzar-los en treballar amb els mateixos objectius, per assolir reptes que seran comuns i 
que requeriran aquest esforç de coordinació.  
 
Des de tots els territoris pirinencs s’estan impulsant planificacions en el mateix sentit,  s’ha sol·licitat a 
l’IDAPA que coordini una taula de treball entre totes les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran que permeti 
afrontar aquelles accions que puguin abordar-se amb perspectiva pirinenca.  
 
Durant els propers mesos es convocaran diferents sessions de treball que han de servir per posar en 
comú necessitats urgents detectades, mesures que ja s’estiguin desenvolupant i possibles línies de 
treball a impulsar conjuntament. A l’hora, s’interpel·larà directament a l’empresariat local i es buscaran 
vies de comunicació perquè es pugui estar directament en contacte amb la seva realitat, prestar-los el 
màxim suport i impulsar amb la seva complicitat accions per a la reactivació. 
  
Durant tot el procés d’elaboració i execució del PRAU es mantindrà a la pàgina web del Consell Comarcal 
un apartat específic que recollirà tota la informació i les accions que es vagin impulsant.  
 
També s’habilitarà un correu genèric de contacte reactivacio@alturgell.cat, per tal que es puguin fer tots 
els suggeriments i consultes que es creguin oportunes.  
 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio 
Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE”  
 
 
 
 
L’Alt Urgell, a 25 de novembre de 2020 
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