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1.

Introducció

COPATE, juntament la resta de socis del projecte, Unió de Pagesos, Consell comarcal
de l’Alt Penedès, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, UGT, CCOO i Cambra de Comerç
de Barcelona, i amb el lideratge de la Diputació de Barcelona, estan desenvolupant el
projecte LIFE CLINOMICS – “Promovent la resiliència. Oportunitats i reptes de
l’economia i la societat local en l’adaptació al canvi climàtic”.
Aquest projecte té com objectiu augmentar la resiliència de les entitats locals
mediterrànies a través de la intervenció en 3 territoris, Reserva de la Biosfera de les
Terres de l’Ebre, comarca de l’Alt Penedès i Reserva de la Biosfera del Parc Natural
del Montseny, i en 3 activitats econòmiques, turisme, agricultura i forestal.
I com a objectius específics:


Elaborar plans d’accions i estratègies per a l’adaptació i crear les
condicions necessàries per a que la seva implantació material i
financera sigui una realitat a curt termini, amb l’enfortiment de la
participació social.



Dotar els municipis amb eines que els permetin posar en marxa
processos d’adaptació amb un cost assumible.



Incorporar l’adaptació al canvi climàtic a l’acció de les autoritats
locals i implementar 6 accions pilot.



Desenvolupar un model de planificació local d’adaptació al canvi
climàtic replicable a l’àrea mediterrània i el sud d’Europa.



Establir criteris per afavorir la inversió privada.
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Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració públicprivada per l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i les
activitats econòmiques locals.



Organitzar la resposta activa i coordinada de les entitats del
territori, modernitzar les economies locals per adaptar-les al
canvi climàtic i augmentar la seva competitivitat, creant noves
ocupacions.

D’altra banda, el projecte seguirà una sèrie de fases:


Accions preparatòries



Implementació d’accions



Monitoratge de l'impacte de les accions del projecte



Comunicació i difusió dels resultats



Gestió del projecte



La present diagnosi es situaria en la fase 1 d’accions
preparatòries.
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2.

Propòsit i metodologia

2.1. Propòsit
El propòsit general de l’estudi plantejat és realitzar una diagnosi de la realitat social i
institucional de les Terres de l’Ebre, encaix de les estructures existents a la dinàmica
del projecte i proposta d’organització de governança en aquest territori.
Amb aquest procés es pretén facilitar una participació i una implicació eficaç de tots
els actors locals, vinculats amb el territori i les seves activitats econòmiques, que
poden tenir un paper rellevant en la definició d’una estratègia i d’un pla d’acció per a
l’adaptació al canvi climàtic amb una visió territorial i sectorial.
Aquest informe es centra en la fase de diagnosi de la realitat social i institucional de
les Terres de l’Ebre.

2.2. Metodologia
El desenvolupament de tot el procés, no només de la diagnosi, s’ha realitzat a través
de diferents fases de treball:
► Disseny general
En un primer moment, s’ha concretat el disseny general del procés, adaptant-lo a les
particularitats del territori.
► Exploració dels mecanismes i òrgans/estructures de participació que ja existeixen en el
territori
Aquesta fase d’investigació, ha tingut com objectiu detectar quins són els
mecanismes, òrgans i estructures de participació que existeixen actualment al
territori, amb la finalitat de no duplicar estructures i d’aprofitar espais i sinèrgies.
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La cerca s’ha realitzat a través de diferents fonts:


El propi coneixement del client envers aquests mecanismes i
òrgans/estructures



Llistats i dades disponibles a internet, ja sigui en webs
institucionals (Gencat, Consells Comarcals, Ajuntaments), com en
d’altres que puguin contenir informació al respecte (webs
d’associacions, fundacions, col·legis professionals...)



Informació disponible a les administracions públiques



D’altres que, durant la pròpia cerca, s’han referenciat

Els mecanismes, òrgans i estructures sobre els quals s’ha realitzat la cerca han estat
tots aquell que tenen relació amb els àmbits:


Econòmic



Medi ambient



Administració local

La investigació s’ha materialitzat en un llistat de mecanismes, òrgans i estructures
que identifica, sempre que ha estat possible, els principals representants de
cadascun.
El treball que s’ha realitzat quant al llistat de mecanismes anterior, tal i com s’ha
esmentat, ha permès elaborar el mapa d’actors del projecte.
Aquest mapa d’actors s’ha ampliat amb persones rellevants a nivell territorial que,
tot i no estar inclosos en els mecanismes, òrgans i estructures identificats, són també
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d’interès pel seu coneixement, experiència o implicació tant en el desenvolupament
del territori com en la seva protecció.
La identificació d’aquestes actors s’ha realitzat conjuntament amb COPATE.
El mapa d’actors, d’altra banda, inclou les dades de contacte disponibles per tal de
poder disposar d’una eina eficaç per contactar amb els mateixos, així com una
priorització, realitzada conjuntament amb COPATE, que permet diferenciar-los en
base a la necessitat i importància d’implicar-los en el projecte, tenint en compte la
seva vinculació actual amb el territori i amb el medi ambient.
► Contacte directe amb tots els actors/actors implicats
En aquesta fase s’ha realitzat un contacte directe amb els representants dels
mecanismes, òrgans i estructures detectats en la fase anterior, així com a la resta
d’actors no representats inclosos en el mapa d’actors.
Aquest contacte ha tingut diversos objectius:


Donar a conèixer el projecte



Determinar els objectius, organització i funcionament, si s’escau,
de l’òrgan o estructura que representen, així com les seves
necessitats, capacitats...



Analitzar accions possibles que hagin dut a terme que tinguin
relació amb l’objectiu del projecte LIFE CLINOMICS



Analitzar la predisposició a implicar-se en el projecte, tant a nivell
personal, com del mecanisme, òrgan o estructura a la qual
representen,
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Així com, identificar les principals variables a tenir en compte per
tal d’organitzar un model participatiu per desenvolupar en les
etapes posteriors, tenint en compte les seves disponibilitats

El contacte s’ha realitzat a través d’entrevistes semiestructurades facilitades a nivell
telemàtic, realitzant un suport telefònic tant d’aclariment de dubtes com de
motivació i seguiment de resposta.
► Elaboració de la diagnosi
El buidat, sistematització i anàlisi de la informació obtinguda a través de les
entrevistes i la consulta telemàtica han servit de base per analitzar els mecanismes
de participació utilitzats actualment al territori, permetent determinar:


Mecanismes de participació existents actualment



Components



Objectius



Funcionament



Impacte

D’altra banda, també ha servit per determinar la disponibilitat i predisposició dels
actors a participar en el procés, així com preferències de funcionament i organització
de la participació posterior.
Amb tota la informació obtinguda al llarg de les anteriors fases, s’ha elaborat aquesta
diagnosi sobre el potencial social i institucional per a augmentar la resiliència del
territori.
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► Proposta d’organització i mecanismes de funcionament de la governança al territori i
proposta d’indicadors de seguiment
Finalment, i en base a l’organització i funcionament dels mecanismes actuals, a les
relacions existents entre els diferents sectors i entre els diferents actors, la
disponibilitat recollida i d’altres aspectes a tenir en compte que hagin sorgit de les
entrevistes i consultes realitzades, s’ha elaborat una proposta d’organització i
mecanismes de funcionament de la governança al territori que permeti garantir els
objectius d’implicació i participació dels actors del territori, concretant:


Estructures possibles, funcionament, promotors de les mateixes i
possibles membres a incorporar-hi



Mecanismes de participació a utilitzar (debats, consultes...)



Processos de presa de decisions



Canals de comunicació



Calendarització



Organització territorial i/o sectorial

D’altra banda, també s’ha dissenyat una proposta d’indicadors de seguiment que
permetin avaluar el funcionament de la participació, així com l’impacte socioeconòmic de les accions del projecte.
Els indicadors referents al funcionament de la participació fan incidència en
l’organització, l’assistència, els resultats i l’impacte dels mateixos en el projecte i
s’avaluaran a través de l’elaboració de memòries de cadascun dels processos
participatius que es duguin a terme, així com de la pròpia avaluació dels participants.
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Els indicadors referents a l’impacte socio-econòmic de les accions del projecte han de
tenir un caire més objectiu, havent-se de centrar en dades econòmiques del territori
extretes a partir de fonts secundàries, així com de dades més de caire social que
podran requerir més de fonts primàries i, per tant, d’estudis adhoc per a la seva
obtenció.
La proposta d’indicadors conté informació relativa a:


Nom i descripció de l’indicador



Àmbits i aspectes que avalua



Fórmula de càlcul



Fonts necessàries per al càlcul



Possibles responsables del càlcul i seguiment



Paràmetres d’avaluació dels resultats
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3.

Context

Per tal de centrar la diagnosi, és fa necessari tenir un coneixement de l’àmbit
d’estudi, tant a nivell territorial, institucional, social com econòmic.

3.1. Context territorial
Les Terres de l’Ebre és el territori que aplega les quatre comarques més meridionals
de Catalunya: el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre . Situades entre
el litoral mediterrani i el Massís dels Ports —frontera natural amb el sud de la
Comunitat Aragonesa i el nord de la província de Castelló, al País Valencià— estan
vertebrades pel riu Ebre.
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La Ribera d'Ebre és el territori més septentrional de totes aquestes terres. Al nord
limita amb les comarques tarragonines del Priorat i del Baix Camp, així com amb el
Segrià i les Garrigues (en aquest cas dins de la província de Lleida). Al sud de la Ribera
d'Ebre trobem la Terra Alta i el Baix Ebre.
La Terra Alta, a més, també forma frontera amb la comarca del Matarranya, dins la
Comunitat Autònoma d'Aragó.
Al sud s’hi troba el Baix Ebre. Aquesta és, precisament, l'única comarca que voreja, a
la vegada, tots els territoris de les Terres de l'Ebre: Terra Alta i Ribera d'Ebre al nord i
Montsià al sud.
Finalment, el Montsià està situat a l'extrem sud de Catalunya. Al nord limita amb el
Baix Ebre i en el seu vessant meridional és veí de la comarca del Baix Maestrat que
forma part de la Comunitat Autònoma del País valencià.
Aquesta regió del sud de Catalunya gaudeix d’un clima mediterrani caracteritzat pels
estius càlids amb predomini del sol i els hiverns temperats, amb algunes pluges que
es concentren a la primavera i la tardor. Durant els mesos de més fred hi bufa el vent
de mestral —del nord-oest— que deixa el cel nítid i permet contemplar els fabulosos
paisatges sense la interposició de les boires. En canvi, el garbí és el ventijol de les
tardes d’estiu que recull la frescor de la mar i la projecta cap a l’interior del territori.
El caràcter frontera de les Terres de l'Ebre, permet que la seva àrea d'intercanvi social
i cultural vagi més enllà del territori estrictament català I arribi també a les
comarques del nord del País Valencià i del sud de la Comunitat d'Aragó, zones amb
les quals es manté un intens intercanvi cultural i humà.
En aquest apartat, cal destacar sens dubte el fet que aquest territori va ser declarat
Reserva de la Biosfera per la UNESCO al 2013.
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les Reserves de la Biosfera són territoris que tenen l’objectiu d’harmonitzar la
conservació de la diversitat biològica i cultural i el desenvolupament econòmic i social
a través de la relació de les persones amb la natura. S’estableixen sobre zones
ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres, costers i
marins, en els quals la integració de la població humana i les seves activitats amb la
conservació són essencials.
En termes de patrimoni natural, Terres de l'Ebre, disposa d'una reveladora quota de
biodiversitat al seu entorn geogràfic. La seva situació, la combinació radical entre
estructura i morfologia i la diversitat de formes de relleu expliquen la gran varietat de
paisatges i d'hàbitats i la biodiversitat existent. En poc més de 30 quilòmetres, el
territori passa de nivell de mar a relleus característics dels 1.500 metres d'altitud: de
sorrals i aiguamolls de la plana deltaica a serres i altiplans d'interior, passant per
cubetes tectòniques, i la vall i els dipòsits al·luvials de l'Ebre.
La proposta de Reserva de Biosfera per Terres de l'Ebre s'entén necessàriament com
a projecte vinculat al patrimoni natural i que aporta noves oportunitats
econòmiques, socials i territorials. Pel que fa a la seva vessant ambiental, cal
destacar-ne els següents objectius:


Contribuir a l'impuls de l'actual gestió dels espais i béns naturals i
la conservació de la biodiversitat, coordinant i cohesionant
diferents polítiques i plans d'acció i facilitant la disponibilitat de
recursos tècnics i econòmics.



Integrar la matriu agrària en les polítiques de conservació, perquè
aquestes contribueixin a impulsar socioeconòmicament espais
humanitzats protegits per les seves característiques ambientals.
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I, finalment, en el context del canvi climàtic, unir esforços en
l'estudi i anàlisi pluridisciplinari i transversal, a escala local, per a
la mitigació dels eventuals efectes derivats a les Terres de l'Ebre,
un dels territoris més sensibles de la mediterrània.

3.2. Context institucional
Les Terres de l’Ebre estan vertebrades a partir de les 4 comarques que les formen,
amb un total de 52 municipis:


BAIX EBRE



RIBERA D’EBRE

-

l'Aldea
Aldover
Alfara de Carles
l'Ametlla de Mar
l'Ampolla
Benifallet
Camarles
Deltebre
Paüls
el Perelló
Roquetes
Tivenys
Tortosa
Xerta

-

Ascó
Benissanet
Flix
Garcia
Ginestar
Miravet
Móra d'Ebre
Móra la Nova
la Palma d'Ebre
Rasquera
Riba-roja d'Ebre
Tivissa
La Torre de l'Espanyol
Vinebre



MONTSIÀ



TERRA ALTA

-

Alcanar
Amposta
Freginals
la Galera
Godall
Mas de Barberans
Masdenverge
Sant Carles de la Ràpita
Sant Jaume d'Enveja
Santa Bàrbara
la Sénia
Ulldecona

-

Arnes
Batea
Bot
Caseres
Corbera d'Ebre
la Fatarella
Gandesa
Horta de Sant Joan
el Pinell de Brai
la Pobla de Massaluca
Prat de Comte
Vilalba dels Arcs
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A nivell administratiu, doncs, disposa de 52 Ajuntaments i de 4 consells comarcals.
Els partits polítics que governen a nivell municipal es distribueixen tal i com mostra la
taula següent:
► Partits polítics governants a les Terres de l’Ebre
Partits polítics
CiU
ERC-AM
Acords municipals
PSC-CP
Enteses municipals
Candidatura de progrés
Independents

Quantitat de municipis
en els que governen
18
9
8
6
6
4
1

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Municat

A nivell comarcal, els consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià estan governats
per la coalició PSC-ERC, mentre que el de la Ribera d’Ebre ho està per la coalició CiU –
Independents – ERC, i a la Terra Alta per CiU.
Segons la informació recollida del Pla Estratègic Empresarial i per a l'Ocupació de les
Terres de l'Ebre (PEEOTE) del 2013, la gestió del territori—amb criteris innovadors, de
priorització i viabilitat— és un element de creixent necessitat, considerant que:


Tot i la tendència a la consolidació institucional, podem parlar
d’una insuficient coordinació en les tasques i de consens entre els
actors, amb orientació al plantejament de millores globals en
aquest àmbit.



Es detecten certes reticències territorials en general i nivells de
cohesió molt diversos. Sintèticament, les reticències en sentit
nord ‐ sud tenen a veure amb temes institucionals i de serveis
públics, mentre que les reticències sud ‐ nord corresponen a la
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visualització d’un territori poc desenvolupat i amb poca projecció.
Hi ha diferents nivells d’adhesió a una possible estructura política
de conjunt.


Existeix una manca de lideratge global a nivell institucional.



Incideixen negativament l’extensió de l’anomenada cultura del no
i la desconnexió entre persones destacades del territori i els seus
propis governants.



El territori, no obstant, presenta un elevat potencial per treballar
en xarxa, especialment en àmbits específics.

3.3. Context social
Una fixació estricta de criteris de geografia humana reduiria les Terres de l'Ebre
potser a les comarques del Baix Ebre i del Montsià, mentre que la comarca de la
Ribera d'Ebre estaria més lligada al Baix Camp en alguns punts de la vida quotidiana,
sobretot gràcies a la línia ferroviària que enllaça directament les seves terres amb
Reus i Tarragona, i no pas amb Tortosa o l'Aldea. Cal apuntar que aquesta comarca
presenta també un fort caràcter de transició entre Lleida (la meitat nord) i Reus
(sobretot la meitat sud); el Pas de l'Ase fa de divisòria.
El cas de la Terra Alta és diferent. És una zona encara mal comunicada amb l'eix
Tortosa-Amposta, però no pot tenir altre lligam administratiu dins de Catalunya que
no sigui amb el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Cal fer referència, és clar, al nexe
d'aquesta comarca amb les del Matarranya i el Baix Aragó-Casp, ja a la comunitat
autònoma de l'Aragó.
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Si s’observa el padró d’habitants al llarg dels anys, l’evolució té una tendència
clarament negativa, amb una pèrdua de població progressiva a partir del 2010 fins
l’actualitat.
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A nivell de gènere i edat, la població actual a les Terres de l’Ebre està bastant
proporcionada entre homes i dones, tot i que haver-hi un percentatge quelcom
superior d’homes.
No obstant, la distribució de gènere segons edat mostra que mentre que fins els 29
anys es manté cert equilibri, a partir d’aquesta edat fins als 59 anys aproximadament,
hi ha més prevalença d’homes, tendència que s’inverteix entre els intervals de major
edat.
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Piràmide de població de les Terres de l'Ebre (2015)
De 85 anys i més
De 80 a 84 anys
De 75 a 79 anys
de 70 a 74 anys
De 65 a 69 anys
De 60 a 64 anys
De 55 a 59 anys
De 50 a 54 anys
De 45 a 49 anys
De 40 a 44 anys
De 35 a 39 anys
De 30 a 34 anys
De 25 a 29 anys
De 20 a 24 anys
De 15 a 19 anys
De 10 a 14 anys
De 5 a 9 anys
De 0 a 4 anys
-9000

-6000

-3000

0

Homes

3000

6000

9000

Dones

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

L’evolució tenint en compte l’edat de la població, mostra que existeix una tendència
a reduir-se el nombre de persones d’entre 0 i 14 anys, així com també d’aquelles en
edat adulta (15-64 anys), mentre que la població més envellida seria la que
mantindria certa tendència a l’augment.
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Evolució de la població a les Terres de l'Ebre segons
interval d'edat
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

Quant a procedència, la proporció de població estrangera també ha anat minvant
amb els anys, a partir del 2007, fet que ha estat el factor detonador del decreixement
global de població al territori.

Evolució de la població a les Terres de l'Ebre segons
procedència
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat
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En relació a les potencialitats socials del territori, El PEEOTE indica que en l’àmbit
social i de la identitat són elements positius per aprofitar:


La identitat potent i diversa del territori, que genera una creixent
atracció en el conjunt del país (especialment des d’una òptica
turística i cultural). Aquesta variable té un paper creixent en un
context global que tendeix a l’homogeneïtat.



El riu Ebre com a element aglutinador en general i com a recurs
natural diferenciador amb relació a altres zones, conjuntament
amb l’elevada diversitat territorial i paisatgística.



Elements de mediterraneïtat i d’identitat que es vinculen
directament amb sectors d’activitat econòmica (per exemple, a
l’entorn dels productes alimentaris de qualitat i el turisme).

3.4. Context econòmic
3.4.1. Activitat econòmica
Tradicionalment, les Terres de l’Ebre ha estat un territori centrat en l’activitat
agrícola, tot i que el pas dels anys, ha fet davallar aquest sector, tal i com ha passat a
nivell general i ha instaurat el sector industrial, principalment l’elèctric, com el segon
sector econòmic primordial al territori, sobre tot a les comarques de la Ribera d’Ebre
(nuclear i hidràulica) i la Terra Alta (eòlica).
Segons dades provisionals de l’Idescat, al 2014 el pes dels diferents sectors en el VAB
de les comarques de les Terres de l’Ebre és força diferenciat. Mentre que al Baix Ebre
i el Montsià, el sector serveis seria el que assumiria més del 50% del total del VAB
comarcal, a la Ribera d’Ebre seria el sector industrial el que obtindria aquest major
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pes, mentre que a la Terra Alta serien ambdós sectors els que compartirien el pes
primordial del VAB.
En relació a Catalunya, destacaria l’elevat pes del sector industrial a la Ribera d’Ebre,
però també a la Terra Alta encara que en menor mesura, en relació al pes que té
aquest sector a Catalunya. També caldria destacar la major importància del sector
agrari a totes les comarques de les Terres de l’Ebre en relació a Catalunya, tot i que
en cap cas el seu pes en relació al VAB comarcal superi el 9%.

Estructura del VAB a les comarques de les Terres de l'Ebre. 2014
74,6%
19,7%
4,7%

1,0%

42,0%
7,7%

9,2%

35,0%
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19,0%
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40,0%
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (dades provisionals)

Centrant l’anàlisi en el sector primari, segons dades de l’informe d’economia local i
regional a les Terres de l’Ebre 2015 de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la
URV, l’estructura del VAB primari al 2014 presenta diferències significatives entre les
quatre comarques ebrenques. La ramaderia és el subsector agrari que predomina al
Baix Ebre i a la Terra Alta, on representa el 61,5% i el 52,2% del VAB agrari d’aquestes
comarques, mentre que al Montsià aquest percentatge és del 39,4% i a la Ribera
d’Ebre del 26,7%. L’agricultura té molta rellevància en el VAB agrari de la Ribera
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d’Ebre (72,9%), en canvi al Montsià és d’un 49,3%, a la Terra Alta representa un
47,8% i al Baix Ebre suposa un 38,3%. La pesca té un pes important en el VAB primari
del Montsià (11,2%) i, en menor mesura, al Baix Ebre (4,6%). Finalment, el sector
forestal és testimonial en les comarques ebrenques (0,1% del VAB agrari al Montsià i
0,3% a la Ribera d’Ebre)
Analitzant de manera més desagregada les produccions agràries, es pot veure
l’heterogeneïtat del sector en les comarques ebrenques. L’arròs, els cítrics i les
hortalisses tenen un pes important en el VAB primari al 2014 del Baix Ebre i el
Montsià. La producció de fruita fresca (especialment, préssecs, nectarines i cireres) es
concentra a la Ribera d’Ebre. La fruita seca, principalment ametlles, és present a la
Terra Alta, però ha anat perdent pes a la Ribera d’Ebre. El vi s’ha convertit en la
producció més important de la Terra Alta, on ja representa més d’un 55% del VAB
primari comarcal, i també és una producció que va prenent una importància creixent
a la Ribera d’Ebre (16% del VAB primari). L’oli és un producte destacat en les quatre
comarques: representant percentatges tots ells superiors al 10% del VAB primari.
més del 16% del VAB primari de la Ribera d’Ebre i se situa amb percentatges
lleugerament per sota del 10% del VAB primari a les altres comarques.
Pel que fa als sectors ramaders, a les quatre comarques trobem una forta implantació
de l’aviram i, en menor mesura, del porcí. L’aviram i els ous representen un 10% del
VAB agrari al Baix Ebre i el porcí és més marginal (4%). A la Terra Alta, l’aviram i els
ous representen un 8% del VAB primari i el porcí un 7%. Al Montsià i a la Ribera
d’Ebre, les dues produccions ramaderes tenen percentatges molt similars del VAB
primari comarcal: 6% l’aviram i els ous i 8% el porcí.
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3.4.2. Situació econòmica
Evolutivament, s’ha agafat com a referència l’anàlisi realitzat per l’Anuari Econòmic
Comarcal 2016 de BBVA Research, on apareix la situació del VAB al 2015.
Segons aquest anuari, el mapa de creixements del VAB el 2015 dibuixava una taca de
menys augment a Ponent i al nord del país. En canvi, l’eix més expansiu fou el de les
Terres de l’Ebre, amb un avenç del seu VAB d’un notable 4,9%, seguit pel de les
Comarques Centrals (4,3%), l’eix gironí (3,8%) l’eix metropolità de Barcelona (3,3%) i
el Camp de Tarragona (3,3%).
► Creixement del VAB per eixos territorials
Variació anual

Terres de l'Ebre
Eix Metropolità
Eix Gironí
Comarques Centrals
Camp de Tarragona
Pla de Lleida
Comarques de muntanya
Catalunya

Mitjana del
període

2012

2013

2014

2015

-2,3%

-6,9%

-2,9%

4,9%

-1,8%

-2,7%

-0,4%

2,4%

3,3%

0,6%

-2,4%

-0,5%

1,3%

3,8%

0,5%

-3,2%

-0,5%

1,7%

4,3%

0,6%

-2,5%

-3,6%

0,7%

3,3%

-0,5%

-4,5%

-1,2%

2,3%

2,3%

-0,3%

-3,4%

-3,5%

2,0%

2,6%

-0,6%

-2,8%

-0,9%

2,1%

3,4%

0,4%

Font: Anuari Econòmic Comarcal 2016 de BBVA Research

Aquest important augment reflectia, en especial, els resultats de la indústria (55,9%
del VAB), als quals s’hi va sumar l’increment de l’activitat terciària (34’5% del VAB).
Per contra, el sector primari (4’8% del VAB) es va contreure, mentre que la
construcció va créixer (4’7% del VAB).
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► Creixement del VAB per eixos territorials i sectors. 2015

Terres de l'Ebre
Eix Metropolità
Eix Gironí
Comarques Centrals
Camp de Tarragona
Pla de Lleida
Comarques de muntanya
Catalunya

Sector
primari
-1,2%

Indústria

Construcció

Serveis

5,5%

1,2%

5,2%

-2,0%

2,3%

3,9%

3,5%

0,1%

3,0%

2,5%

4,2%

1,7%

3,6%

3,2%

4,9%

-15,0%

1,9%

2,7%

4,1%

-2,3%

3,2%

3,2%

2,6%

-0,6%

0,4%

0,2%

4,3%

-1,2%

2,7%

3,4%

3,6%

Font: Anuari Econòmic Comarcal 2016 de BBVA Research

Sectorialment, els subsectors que més van créixer respecte el 2014 van ser els serveis
privats, que podria expressar la recuperació de l’activitat turística, la indústria
energètica i de la indústria manufacturera.
La contracció recollida pel sector primari reflectia la pèrdua recollida principalment
pel sector pesquer (amb una davallada del -14%) i per la branca agrícola (que va
caure en un -2,5%), principalment pels productes cítrics, les plantes i flors, les
hortalisses, l’oliva i els fruits secs. En canvi, va augmentar el pes dels cereals, de la
fruita fresca i del raïm. Per contra, el sector ramader va créixer un 1,9%,
principalment en els sectors de la producció d’aviram i de porquí.
Segons dades del Pla Estratègic Empresarial i per a l'Ocupació de les Terres de l'Ebre
(PEEOTE) del 2013, les Terres de l’Ebre partien d’una situació econòmica globalment
desfavorable. En termes molt sintètics alguns trets descriptius d’aquesta situació, de
naturalesa econòmica, eren els següents:


Un territori globalment amb problemes de desenvolupament i
creixement econòmic. L’endarreriment es demostra, per
exemple, amb les dades de renda per càpita de l’IDESCAT, en què
la renda familiar bruta disponible per càpita de totes les Terres de
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l’Ebre estava un 3% per sota de la mitjana catalana, situació
solament empitjorada per les comarques centrals i el Penedès.

Renda familiar bruta disponible per càpita indexada a la
mitjana catalana, per àmbits territorials, 2010
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Font: Pla Estratègic Empresarial i per a l'Ocupació de les Terres de l'Ebre a partir de dades de l’Idescat



Baixa densitat empresarial, problemes d’emprenedoria i baixa
internacionalització.



Zones amb una elevada dependència de pocs establiments i que
han patit processos de destrucció industrial alarmants (per
exemple, Roquetes, la Sènia o Flix). L’espectacular desaparició del
teixit industrial al municipi de la Sènia és paradigmàtica.



Poc pes de sectors emergents i, en definitiva, poc diversificat en
els sectors productius.



Segments d’especialització productiva amb elevada competència.



Model econòmic en els darrers anys massa concentrat en el
sector de la construcció i que va estar especialment colpit per la
crisi econòmica.
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Manca de productes turístics integrats i de comercialització
externa, amb tendència a les actuacions atomitzades i aïllades.



Sector primari de gran dimensió però empresarialment atomitzat,
que no ha portat cap a una indústria agroalimentària territorial
més potent.



Manca de creació de productes i activitats complexes
(agroalimentàries i turístiques principalment), a partir de
sinèrgies i simbiosis imprescindibles entre els sectors i agents
econòmics.



Debilitats en l’àmbit infraestructural, per exemple en el terreny
del transport terrestre i ferroviari.



Espais empresarials disponibles però atomitzats, amb deficiències
en serveis i sense cap estratègia d’especialització sectorial o
funcional.



Diferències econòmiques internes, més enllà de la dinàmica
litoral



Un territori fragmentat, amb manca de visió de marca territorial i
d’explotació d’aquesta marca d’una manera adequada.



Tradició limitada de cooperació privada, privada ‐pública i pública
‐ pública, especialment significativa aquesta darrera pel que fa a
l’administració local.



Sistema d’innovació dèbil i més necessitats de lligar‐lo amb
l’economia de territori. Com a únics centres del sistema té
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l’Observatori de l’Ebre, el centre de l’IRTA a Sant Carles de la
Ràpita, el centre d’investigació Antena Tecnològica a Amposta ,el
centre de Canvi Climàtic de la URV i el CTM de Flix.


Tradicional corrent d’expulsió de capital humà per manca
d’oportunitats satisfactòries que hi hipoteca el futur.



Escassetat de productes formatius adaptats a la realitat
econòmica territorial.



Constatació de situacions socials preocupants.



Manca tradicional de projectes socioeconòmics emblemàtics que
l’estructurin.

No obstant, el mateix estudi indica també que hi havia elements amb potencial
competitiu i diferenciador en procés d’augment d’escala. Per exemple, en l’àmbit
econòmic jugaven a favor del futur de les Terres de l’Ebre aquestes realitats:


Existència de sectors econòmics que encara disposaven de
potencial de desenvolupament, per exemple, el primari i
l’agroindustrial, el moble o el turisme. Els recursos existents
permetrien posar les bases, més l’evolució del context, per a un
desenvolupament més gran d’aquestes activitats.



Possibilitats vinculades als canvis en el món del treball: treball per
projectes, treball en xarxa, opcions per treballar des de
poblacions allunyades, etc.



Emergència d’àmbits sectorials que podien lligar amb els que
tenien una presència significativa en el territori (per exemple,
construcció modular o amb criteris de sostenibilitat).
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El potencial de la projecció cultural i les activitats creatives com a
factor del desenvolupament i de creació d’ocupació.



Possibilitats en àmbits sectorials menys desenvolupats al territori
amb els quals aquest territori podia tenir avantatges comparatius
dotacionals. Aquest és el cas d’activitats terciàries com ara les
logístiques, mediambientals o les derivades de les TIC.



La ubicació que oferia oportunitats per a l’atracció empresarial i
un cert grau d’industrialització.



La possibilitat de creació i enfortiment d’elements d’un sistema
d’innovació lligats als sectors productius del territori.

Aquets trets són encara avui prevalents, tot i la tendència positiva marcada per
l’evolució del VAB a les Terres de l’Ebre.

3.4.3. Activitat de la població
La taxa d’activitat l’any 2011 a les comarques de les Terres de l’Ebre eren superiors
totes al 55%, sent quelcom més elevada al Montsià, on arriba al 62%. En qualsevol
cas, totes les taxes són inferiors a les existents a nivell de Catalunya.
Quant a la taxa d’ocupació, totes es situen entre el 42% i el 46%, sent la més elevada
la obtinguda per la Terra Alta. També en aquest cas, les taxes d’ocupació són inferiors
a la catalana.
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► Indicadors d’activitat de la població per sexe. Any 2011

Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Catalunya

Població
ocupada

Població
desocupada

Població
activa

Població
inactiva

Taxa
d'activitat

Taxa
d'ocupació

28813

11919

40.732

40.480

59,7%

42,2%

25881

11195

37.076

33.667

62,2%

43,4%

8655

2884

11.539

11.646

57,9%

43,4%

5047

1069

6.116

6.384

56,2%

46,3%

3033916

1052138

4.086.055

3.386.882

65,7%

48,7%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat

La taxa d’atur al territori al 2016 mostra moltes diferències comarcals. Així, mentre el
Baix Ebre i el Montsià superen la taxa autonòmica, la Ribera d’Ebre es situaria al
mateix nivell que Catalunya i la Terra Alta es trobaria molt per sota.
Evolutivament, no s’han donat diferències massa significatives entre el 2015 i el 2016.
► Evolució de la taxa d’atur registrat. Període 2010-2015

Baix Ebre
Montsià
Ribera d'Ebre
Terra Alta
Catalunya

Taxa d'atur
registrat
2016

Taxa d'atur
registrat
2015

Creixement de l'atur
registrat (Diferencial
2015-2016)

18,4%

18,4%

0,0%

17,3%

19,5%

-2,2%

14,0%

15,3%

-1,4%

9,3%

10,8%

-1,5%

15,3%

16,1%

-0,8%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya.

No obstant, si s’analitza l’evolució de les afiliacions a la seguretat social i segons
dades extretes de l’informe d’economia local i regional a les Terres de l’Ebre 2015 de
la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, la sèrie històrica indicava que
continuava la pèrdua d’afiliacions en el sector primari, sent un fet preocupant, atès
l’envelliment de la pagesia en un territori en què el primari té un pes específic molt
més elevat que a la resta del país. Un 17,8% dels afiliats ho van deixar en els darrers
vuit anys, mentre que en la construcció, sector en què la davallada havia estat del
40%, aquesta pèrdua semblava haver-se aturat. En el sector serveis, la pèrdua
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d’afiliacions havia augmentat lleugerament en els tres darrers anys, amb un
increment acumulat del 3,17%.

3.5.

Context ambiental en relació al canvi climàtic

En aquest apartat, s’analitzen els plans i estratègies disponibles a les Terres de l’Ebre
en relació a l’àmbit ambiental, on s’inclouria l’adaptació al canvi climàtic.
En aquest sentit, tot i que la majoria de municipis del territori disposen d’Agendes 21,
elaborades entre el 2002 i el 2004 amb diferents processos participatius, no
existeixen informes de seguiment i nivell d’execució de les mateixes.
D’altra banda, segons fonts de la Diputació de Tarragona i a través del seu suport
econòmic i tècnic, 26 dels 52 municipis de les Terres de l’Ebre tenen previst disposar
del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) durant aquest any 2017 i, per tant,
estan actualment elaborant-lo, i són signants del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per a
l’energia sostenible, mentre que 22 són signants del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per
al clima i l’energia.
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► Mesures i pactes disponibles al territori entorn el canvi climàtic

Alcanar
Aldover
Alfara de Carles
Amposta
Arnes
Ascó
Batea
Benifallet
Benissanet
Bot
Camarles
Caseres
Corbera d'Ebre
Deltebre
El Perelló
El Pinell de Brai
Flix
Freginals
Gandesa
Garcia
Ginestar
Godall
Horta de Sant Joan
La Fatarella
La Galera
La Palma d'Ebre
La Pobla de Massaluca
La Sénia
La Torre de l'Espanyol
L'Aldea
L'Ametlla de Mar
L'Ampolla
Mas de Barberans
Masdenverge
Miravet
Móra d'Ebre
Móra la Nova
Paüls
Prat de Comte
Rasquera
Riba-roja d'Ebre
Roquetes
Sant Carles de la Ràpita
Sant Jaume d'Enveja
Santa Bàrbara
Tivenys
Tivissa
Tortosa
Ulldecona
Vilalba dels Arcs
Vinebre
Xerta

Signant del Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses
per a l’energia sostenible

Disponibilitat de PAES
(o en elaboració
actualment)

Signant del Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses
per l’energia i el clima

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Sí

Sí

Sí
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En un altra vessant, l’elaboració de diferents plans comarcals de l’energia van derivar
en la creació de l’Agència d’Energia de les Terres de l’Ebre (AETE), que es gestiona des
de l’Àrea d’Assistència Tècnica del Consorci del Polítiques Ambientals (COPATE), i que
compleix deu anys aquest 2017. L’AETE ha estat ajudant els ajuntaments i les
administracions locals a reduir la seva factura energètica, a millorar els sistemes
d’enllumenat públic i a promoure l’ús de les energies renovables. Les xifres avalen la
feina feta. EN els darrers cinc anys, s’ha assolit un estalvi de més d’1, 5 milions
d’euros anuals, així com la reducció de les emissions de CO2 en més de 3.000 tones
cada any.
Els residus serien un altre àmbit destacable quant al canvi climàtic i amb
particularitats molt positives a les Terres de l’Ebre. Així, pel que fa a la recollida
selectiva neta a les Terres de l’Ebre, el 2015 es situava en el 34,29 %, per sobre de la
mitjana de tot Catalunya. La Terra Alta era la comarca que separava de manera més
efectiva els residus, amb un índex del 44,51% del total generat.
En l’àmbit de l’aigua, cal destacar que la majoria dels plans de sanejament d’aigües
residuals municipals estan ja executats.
Finalment, i no menys important, cal anotar que el 35% del territori de les Terres de
l’Ebre està inclòs dins la Xarxa Natura 2000, xarxa europea d’espais naturals que té
com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i
seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un
bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu deteriorament. I
que compta amb dos parcs naturals de primer ordre, el Par Natural del Delta de
l’Ebre i el Parc Natural dels Ports, tractats ambdós com a estructures participatives
del territori en els propers apartats.
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4.

Participació al territori

Aquest capítol descriu i analitza els mecanismes, òrgans i estructures de participació
presents actualment al territori, incloent dins aquest concepte les associacions dels
àmbits d’interès (social, ambiental i econòmic), així com d’àmbit més estratègic, però
també altres organismes que poden funcionar també com estructures participatives.
En segon lloc, es fa una radiografia dels principals processos participatius realitzats al
territori que han tingut com àmbit d’actuació el propi territori, és a dir, les Terres de
l’Ebre. En aquest cas, s’han desestimat aquells processos participatius d’àmbit més
general (bàsicament Catalunya) que també s’han desenvolupat al territori però no
amb un objectiu inherent al mateix.
Finalment, s’analitzen les xarxes i relacions que s’estableixen entre els diferents
mecanismes detectats.

4.1.

Mecanismes, òrgans i estructures de participació
existents

Quan es parla de mecanismes, òrgans i estructures de participació, cal tenir en
compte que són conceptes que es concreten en una àmplia diversitat de formes, des
d’associacions i entitats sense ànim de lucre, fins entitats públiques o públic-privades,
però que en el fons tenen un eix comú: la utilització de la participació d’actors en la
presa de decisions.
Per al present projecte, s’ha fet incidència en aquells que s’inclouen en els principals
àmbits o sectors que cal implicar en el procés d’adaptació al canvi climàtic i
d’augment de la resiliència en el territori.
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En aquest sentit, la investigació s’ha centrat doncs, en els àmbits social, ambiental i
econòmic, afegint un darrer àmbit que és l’estratègic que desenvoluparia un rol més
transversal i global.

4.1.1. A nivell social
Les estructures, òrgans i mecanismes de participació a aquest nivell, es centrarien en
les entitats de caire social, així com també en òrgans de participació ciutadana lligats,
principalment a l’àmbit municipal.
En relació als primers, les Terres de l’Ebre disposa d’un gran nombre d’associacions
de veïns i veïnes, que serien aquelles que tindrien una funció més comunitària.
En total, s’han localitzat un total de 111 associacions de veïns i veïnes al territori, més
una Federació de veïns i veïnes localitzada a Tortosa, distribuïdes comarcalment de la
següent forma:

Associacions de veïns i veïnes localitzades segons comarca
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Terra Alta

0
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Tot i que segurament, a les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta és probable
que la quantitat sigui superior, és rellevant el fet de que no estiguin registrades o no
sigui possible trobar informació pública entorn les mateixes.
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A banda, existirien moltes altres associacions que es podrien incloure en l’àmbit
social però que no tindrien l’anterior funció més comunitària, sinó que es centrarien
en altres àmbits com la cultura, l’assistència social, l’ensenyament i la salut.

Altres associacions de l'àmbit social segons comarca
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

En relació als òrgans de participació ciutadana locals, tot i que és molt comú a tot el
territori català trobar en multitud de municipis consells municipals de participació ja
sigui a nivell sectorial (socials, econòmics, ambientals, d’ensenyament, etc.) o
territorials (consells de barri, per exemple), els únics que s’han pogut localitzar han
estat consells municipals o comarcals de la gent gran. Aquesta situació comporta que
es detecti un baix nivell de desenvolupament de la participació ciutadana més
reglada, és a dir, aquella que es centra en òrgans estables creats i reglamentats per
aquest objectiu.

4.1.2. A nivell ambiental
Segons dades del departament de justícia publicades a la guia d’entitats disponible
per aquest organisme, el total d’associacions classificades en l’apartat d’“Ecologia,
naturalesa i medi ambient” al territori són 71.
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Cal destacar però, que dins aquesta tipologia també s’inclouen les associacions de
defensa vegetal, de defensa sanitària i d’altres que s’haurien de considerar més a
nivell econòmic, doncs la majoria tenen com objectiu la defensa d’interessos
econòmics particulars.
La distribució de les entitats registrades a nivell de territori és la següent:

Associacions d'ecologia, naturalesa i medi localitzades
segons comarca
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

D’altra banda, també s’han localitzat quatre fundacions dedicades a temes
mediambientals: la Fundació Privada Amics del Parc Natural del Delta de l'Ebre de
Deltebre, la Fundación Privada Bosque Mediterraneo de Tortosa, la Fundació Montsià
d’Amposta i la Fundació Privada Catalana pel Progrés del Món Rural de Godall. Cal,
però, tenir en compte que aquestes fundacions actualment tenen una activitat molt
poc rellevant.

4.1.3. A nivell econòmic
La guia d’entitats del departament de justícia inclou la classificació d’associacions
amb interessos econòmics, geogràfics o professionals, que és d’on s’han extret les
dades relatives al nivell econòmic.
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S’han localitat un total de 146 associacions en aquesta tipologia al territori,
distribuïdes de la següent forma:

Associacions d'interessos econòmics, geogràfics o
professionals localitzades segons comarca
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Quant a federacions, se n’han localitzat dues: la Federació d'Agrupacions de Defensa
Forestal de la Terra Alta a Gandesa i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal
del Baix Ebre a Tortosa.
No obstant, cal esmentar que, per a l’elaboració del mapa d’actors s’han inclòs altres
tipologies d’entitats i organismes que no consten en la guia d’entitats, entenen que
també són actors importants a tenir en compte en un projecte com el Life Clinomics.
Les tipologies i entitats localitzades que s’han afegit són:


Cooperatives agràries (8 entitats)



Confraries de pescadors (5 entitats)



Comunitats de regants (5 entitats)



Denominacions d’origen (3 entitats)



Col·legis professionals (4 entitats)



Sindicats (4 entitats)



Cambra de Comerç (1 entitat)
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Així doncs, s’han inclòs un total de 57 entitats i organismes més com a actors
econòmics en el mapa d’actors, a banda de les associacions econòmiques, de comerç
i turístiques de les quals s’ha trobat informació de contacte.

4.1.4. A nivell estratègic
En aquest nivell, s’han tingut en consideració aquelles entitats i organismes que
tenien un objectiu més estratègic i global centrat en tot el territori o en alguna part
estratègica del mateix. Concretament, s’han localitzat les següents:

4.1.4.1. Reserva de la Biosfera
El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre va ser el predecessor de la Candidatura
de la Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre, materialitzant-se la seva declaració el
28 de Maig de 2013.
El propòsit que cerca aquets òrgan és ser entès com un projecte i un relat del territori
que ajudi a articular-lo a l’entorn d’un objectiu compartit entre els diferents sectors i
les diferents realitats territorials.
El COPATE, constituït pels quatre consells comarcals del territori, és l’ens gestor la
Reserva de la Biosfera, com a Oficina Tècnica, amb una àrea pròpia dintre de la seva
estructura, transversal a la resta d’àrees existents al COPATE. Per tant, l’Oficina
Tècnica del COPATE és la responsable de planificar, implementar i comunicar les
accions necessàries per al desenvolupament de la RdBTE, la representa davant les
institucions i les xarxes temàtiques a les quals es troba adscrita.
Depenent de l’òrgan gestor ha d’estar l’Observatori Socioambiental, encarregat de
fer un seguiment del compliment dels objectius de la Reserva i del grau
d’implementació del Pla de Gestió, gràcies a un sistema d’indicadors prèviament
definits en el Pla, però que poden ser ampliats i modificats en funció de les
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necessitats. També és l’organisme responsable de la difusió de dades i de crear un
entorn obert d’aquestes dades que garanteixi, en tot moment, la transparència,
l’eficiència i l’accés d’experts i del gran públic a les dades de la Reserva. Es crearà a
partir de la coordinació de grups de treball en investigació, tant social com científica,
amb especial incidència de la URV, que a dia d’avui ja estan desenvolupant aquestes
funcions al territori tot i que sigui de forma sectorial. Es preveu que entri en
funcionament al 2016.
El Consell Consultiu és l’òrgan de participació de la Reserva i engloba a les principals
entitats i actors territorials que han expressat la voluntat de participar en la presa de
decisions de la Reserva. Aquest Consell assisteix a la Comissió Executiva,
proporcionant-li les pautes per al disseny de polítiques de desenvolupament
territorial. Actualment, està compost per més de 60 entitats dels sectors més
representatius del territori: universitat i centres d’investigació, organitzacions
empresarials, sindicats, cooperatives, comunitats de regants, associacions del sector
turístic, centres d’estudis locals, entitats conservacionistes, etc. Es reuneix en
Assemblea General almenys dos cops l’any, presidit pel titular de la Conselleria de la
Generalitat competent en biodiversitat. S’estructura en forma de Grups de Treball
específics, que permeten una major participació, més àgil i operativa al moment de
canalitzar els debats. Actualment existeixen 5 grups de treball:


Grup de Treball del Patrimoni Natural: actors competents i implicats sobre
aquest tema, especialment els responsables dels Parcs Naturals i altres espais
d’interès natural.



Grup de Treball de Patrimoni Cultural: representants d’entitats i institucions
amb interès i competència en el camp cultural i la conservació del patrimoni
monumental.
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Grup de Treball de Recerca: coordinat per la Universitat Rovira i Virgili, on es
dona trobada a la resta d’actors que desenvolupen treballs d’investigació en
l’àmbit de la RdBTE.



Grup de Treball del Sector Agroalimentari: principals actors del sector agrari i
les administracions competents.



Grup de Treball del Sector Turístic: principals actors de la hostaleria,
restauració i de serveis turístics.

El Comitè Avaluador de la Marca és l’organisme que té les funcions de definir quins
recursos locals, productes, béns i serveis poden fer ús de la marca Terres de l’Ebre
Reserva de la Biosfera. Per dur a terme aquesta regulació, el Comitè ha elaborat un
Reglament i annexes on es defineixen també criteris de qualitat en l’àmbit ambiental,
social i del propi producte o servei. El Comitè Avaluador és, per tant, l’òrgan tècnic de
la Reserva encarregat d’evitar la banalització de la marca i alhora assegurar l’accés als
possibles usuaris, emetent un informe vinculant que eleva a la Comissió Executiva.
La seva composició és estrictament tècnica, format per l’Oficina Tècnica del COPATE,
tècnics dels Departaments de la Generalitat competents en la matèria (Agricultura,
Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació), per tres membres de sindicats (CCOO,
UGT i Unió de Pagesos) i per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa,
qui té assignat el paper de Secretaria del Comitè.

4.1.4.2. Parc Natural del Delta de l'Ebre
Els orígens del Parc daten de la mobilització popular que es va fer a Deltebre el 26 de
juny de 1983 en contra d'unes dessecacions que s'havien fet al conjunt lacustre del
Canal Vell i pel perill que això comportava per a la bassa de dessecar-se i convertir-se
en arrossars.
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Exactament 39 dies després de la mobilització i com a conseqüència d'un seguit
d'intenses negociacions entre l'Ajuntament de Deltebre i la Generalitat, el 4 d'agost
de 1983 es va publicar el Decret del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que en primera
instància només protegia els espais naturals del marge esquerre del riu. Dos anys més
tard, el Decret 332/1986 feia extensiva la protecció a les zones naturals del marge
dret del Delta.
Malgrat que els òrgans gestor i rector han portat a terme unes tasques dilatades i
diverses, el Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de cap instrument
normatiu de gestió (Pla especial o Pla rector), tal com va essent cada cop més
habitual en bona part dels espais naturals protegits.
L'elaboració d'un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge al Parc
Natural del Delta de l'Ebre presenta una alta complexitat, ja que els usos existents a
l'espai (turisme, caça, pesca, etc.) són múltiples i, sovint, interdependents, a més de
l'elevat nombre d'actors socioeconòmics implicats, tant públics com privats. Des
d'aquesta perspectiva, l'òrgan gestor del Parc Natural va optar per elaborar un
document previ, que pogués servir de base per a una planificació normativa, en el
qual es defineixen els objectius i les directives de gestió que havia de desenvolupar el
mateix Parc a mitjà i llarg termini. Tot i no tenir rang normatiu, pretenia ser un
vehicle de participació, discussió i consens entre els diferents actors socioeconòmics
representats a la Junta Rectora. La redacció d'aquest document, que s’ha anomenat
Pla de gestió, es va iniciar el 2003 i va ser el fruit dels treballs realitzats conjuntament
entre el CODE (Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i
Montsià, actual COPATE) i l'equip gestor del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Cal destacar que, actualment, aquest document està superat en molts dels seus
continguts.
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4.1.4.3. Parc Natural dels Ports
El Parc Natural dels Ports va ser creat l'any 2001, amb el Decret 160/2001, de 12 de
juny, de declaració del Parc Natural dels Ports i de la Reserva Natural Parcial de les
Fagedes dels Ports.
Es troba a cavall de la serralada Prelitoral catalana i el sistema Ibèric, el Parc Natural
dels Ports està situat al sud de Catalunya, tocant amb la Comunitat Valenciana i
l'Aragó.
En aquest cas, tampoc no hi ha constància de que es disposi de cap Pla especial o
rector, així com tampoc de cap pla de gestió.
L'òrgan rector del Parc és la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports. Es va constituir
per primera vegada el 5 d’octubre de 2001 i estableix les directrius per a la gestió del
Parc, d’acord amb les seves disposicions reguladores.

4.1.4.4. Reserva Natural de Sebes
És un espai fluvial situat a la vora de l’Ebre al seu pas per Flix. L’origen d’aquesta zona
d’aiguamolls ja es feia referència en textos del segle XV, i majoritàriament estava
ocupada per zones de conreu fins que l’abandonament dels usos va permetre en
certa forma la recuperació del que li era propi al riu. La preservació dels aiguamolls és
un dels elements identitaris de la zona.
Aquests espais l’any 1992 van passar a formar part del Pla d’Espais d’Interès Natural
(PEIN) per part de la Generalitat de Catalunya, a causa del bon estat de conservació
de la flora i la fauna de la ribera del riu i l'ésser un ecosistema en regressió al nostre
país. Més tard, l’any 1995, es van ampliar els seus límits i van ser declarats Reserva de
Fauna Salvatge denominats com a Riberes de l’Ebre a Flix, i posteriorment van ser
inclosos a la Xarxa Natura 2000. La superfície total inclosa en la nova delimitació es va
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augmentar a 150 ha, que a més d'incloure els espais del PEIN, incloïen també una
franja de protecció de 60 metres d'ample riu endins, just davant de la Reserva.
La gestió de la zona protegida la duu a terme d’ençà l’any 1999 una ONG local, el
Grup de Natura Freixe, en conveni amb l’Ajuntament de Flix i amb el recolzament de
la Generalitat de Catalunya.
Cal destacar que el Grup de Natura Freixe és membre de la Xarxa de Custòdia del
Territori (XCT) i del Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la XCT, sent la gestió de la
Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix per part d’aquest grup, un exemple de
bones pràctiques en custòdia del territori.

4.1.4.5. Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre
És un patronat de la Diputació de Tarragona que té dues seus: el patronat de turisme
de la Costa Daurada i el patronat de turisme de les Terres de l’Ebre.
L'activitat del Patronat se centra en l'increment del seguiment i el control de les
activitats, analitzant-ne l'efectivitat i l'impacte assolits, aplicant mesures per a la
divulgació i integració a les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre i detallant els
diferents productes que s'hi han d'associar.
També s'ocupa de promoure la diversificació dels productes turístics a la demarcació,
especialment als espais emergents, tot establint orientacions sobre les estratègies a
aplicar i d'integrar les estratègies particulars dels diferents Patronats Municipals de
Turisme i dels responsables del sector privat, fomentant la interrelació dels diversos
organismes.
El consell rector de la marca turísitica Terres de l’Ebre del patronat està format pels
següents diputats provincials de les comarques incloses en aquest àmbit territorial.
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4.1.4.6. Grup d'Acció Local Litoral de les Terres de l'Ebre (GALLCE)
Els grups d’acció local són entitats associatives legalment constituïdes per un
col·lectiu equilibrat i representatiu d’actors econòmics i socials amb representació en
el territori d’actuació. La seva finalitat es posar en funcionament un programa de
desenvolupament territorial. En el cas del Grup d’Acció Litoral de la Costa de l’Ebre, el
seu objecte són els municipis de la costa del Baix Ebre. D'aquesta manera, l’àmbit
territorial d’actuació de l’associació és supracomarcal i inclou els municipis d’Alcanar,
Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Deltebre, Amposta, l’Ampolla i
l’Ametlla de Marc.
El Grup d’Acció Litoral de la Costa de l’Ebre té la finalitat de gestionar els ajuts del
Fons Europeu de la Pesca (FEP) per tal de fomentar el desenvolupament de nous llocs
de treball, mantenir la prosperitat econòmica i social de la zona inclosa dins de
l’àmbit d’actuació, potenciar la qualitat ambiental costanera per mantenir el sector
pesquer productiu i competitiu, promocionar activitats d’interès general de la
comunitat, etc.
En el seu darrer període, el Grup d’Acció Litoral ha atorgat 927.641,51€ de subvenció
entre els 62 projecte aprovats. Entre aquests destaquen, per exemple, el projecte
Peix de Llotja, de l’Associació de la Confraria del Mar del Delta de l’Ebre, que vol
promoure en el sector de la restauració l’adquisició directa de peix de llotja; i el
projecte Taller de Peix, que té la finalitat d’apropar a les escoles els diferents tipus de
peix, com cuinar-los i el funcionament de les subhastes a les confraries. A partir del
2016, ha començat un ou període per als propers 4 anys.

4.1.4.7. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
També és un Grup d’Acció Local integrat per un 50% d’entitats públiques i un altre
50% d’entitats privades sense finalitat lucrativa, que tenen com a finalitat gestionar i
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optimitzar els recursos assignats

al seu àmbit territorial per a la diversificació

econòmica de les zones rurals, inclòs en l’eix 4 Leader del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya, pel període 2007-2013, que estan cofinançats
pel FEADER i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
El consorci desenvolupa les seves activitats en l’àmbit territorial dels termes
municipals de L’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Camarles, Freginals, La
Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Paüls, El Perelló, Roquetes, Santa
Bàrbara, La Sénia, Tivenys, Ulldecona i Xerta, així com en l’àmbit territorial de les
poblacions de l’EMD de Bitem, l’EMD de Campredó, l’EMD de Jesús, Els Reguers i
Vinallop que formen part del municipi de Tortosa.
L’estratègia que es proposa des del Consorci es fonamenta en un seguit de línies
estratègiques que tenen com a fonament el desenvolupament socioeconòmic del
territori a partir d’un model econòmic i social innovador basat en el coneixement, la
cohesió social i l’equilibri territorial. Aquest model ha de generar valor afegit i
assegurar la distribució dels recursos amb la finalitat d’assolir un nivell elevat de
progrés econòmic i de qualitat de vida sota premisses com el respecte al medi
ambient, l’ecologisme, la sostenibilitat, l’educació, la cultura, la convivència, la
solidaritat, l’equitat social i la igualtat d’oportunitats i serveis a les persones. Les sis
línies estratègiques del pla d’actuació del consorci són:
-

Contribuir decididament a impulsar la Reserva de la Biosfera com a
instrument de desenvolupament rural.

-

Fomentar la cohesió social mitjançant la promoció de l’ocupació i el talent,
la professionalització del capital humà a través de la formació i la
innovació, la millora de l’àmbit social de les organitzacions, l’impuls a
l’emprenedoria, i la inserció laboral.
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-

Conservar el patrimoni natural, cultural i gastronòmic i la seva posada en
valor com a motor econòmic.

-

Fomentar els sectors estratègics i de la innovació, particularment en l’àmbit
agroalimentari, el turístic i altres sectors estratègics que generin dinamisme
econòmic i nous nínxols de negoci. De forma específica, es proposa la
millora de la gestió econòmica en les empreses d’aquests sectors; la
promoció de la innovació en els sistemes de treball, a nivell tecnològic,
d’imatge corporativa, comunicació, màrqueting i TIC i, finalment, la millora
de la formació i la transferència tecnològica i de coneixement.

-

L’impuls a la sostenibilitat ambiental amb el foment de l’economia verda.
Aquí s’hi inclouen el foment de l’eficiència energètica, la reducció de la
petjada de carboni, la millora de la gestió dels recursos naturals, la reducció
dels impactes ambientals, la reutilització dels recursos naturals per a la
creació d’energia i la cerca d’aplicacions d’energies alternatives.

-

Impulsar la cooperació i la cohesió territorial a partir de la col·laboració
entre entitats del territori i fora d’aquest que treballin en l’àmbit de la
dinamització i la creació d’una xarxa de treball, i que apostin per un
desenvolupament equilibrat del territori.

4.1.4.8. Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques de la
Ribera d'Ebre i de la Terra Alta
És un altre Grup d'Acció Local format per entitats públiques i privades sense ànim de
lucre amb la finalitat d'aplicar el programa Leader en les comarques de la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta.
Té com objectiu mobilitzar els recursos del territori per crear riquesa i ocupació amb
implicació i coresponsabilitat del tots els agents econòmics i socials i administracions
públiques per aconseguir un desenvolupament sostenible, autogestionat i integrat al
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territori que permeti fixar la població a la zona, augmentar la renda i, en
conseqüència, millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
Les línies estratègiques que s’han marcat són les següents:
-

Impulsar i recolzar les distincions als productes agrícoles de la zona, amb la
menció de l’IGP del préssec de la Ribera d’Ebre, i la denominació d’origen
del vi i la denominació d’origen protegida de l’oli.

-

Captar i promoure la ubicació de noves indústries agroalimentàries
dedicades a la transformació del productes agrícoles de la zona.

-

Impulsar i crear agrobotigues com a estratègia de comercialització en
origen de productes agroalimentaris i artesanals de la zona.

-

Impulsar la modernització del sector cooperatiu agrícola i empreses
transformadores amb l’adopció d’economies d’escala.

-

Promoure iniciatives empresarials innovadores per eliminació de
contaminants i millora de la gestió mediambiental de l'empresa.

-

Donar suport a les empreses i microempreses del territori i prioritzar
l’autoempresa. Donar suport a les marques de qualitat

-

Aplicar les noves tecnologies a les empreses locals per a la promoció i
producció. Donar suport a les accions de comercialització.

-

Col·laborar entre administracions per donar resposta als principis del
reequilibri territorial i de discriminació positiva envers el nostre territori.

-

Promocionar i comercialitzar el territori per tal d’atreure inversions.

-

Impulsar i promoure projectes ocupacionals dirigits a la integració laboral
dels treballadors, principalment dels joves i dones.

-

Potenciar tots els actius turístics del territori i potenciar-ne la creació de
nous.

-

Seguir i executar el Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre.
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-

Participar en el Consell de Marca de les Terres de l’Ebre per a la potenciació
del sector.

-

Contribuir al manteniment dels actius turístics existents preservant les
seves infraestructures. ( Promoure la via verda i la navegació fluvial per
l’Ebre).

-

Impulsar la integració per al treball en conjunt de tots els implicats en el
sector turístic, amb la creació d’un Patronat turístic d’àmbit supracomarcal.

-

Promoure i impulsar iniciatives locals per a la promoció i recuperació en el
patrimoni natural, històric, cultural, i l’agroturisme.

-

Promoure accions de promoció i comercialització del potencial turístic
existent, prioritàriament les impulsades per estructures de tipus associatiu.

-

Aplicar noves tecnologies per a la informació i promoció del producte
turístic.

-

Promoure activitats de turisme alternatiu, agroturisme, turisme cultural i
de natura.

-

Fomentar l’agroturisme.

-

Crear petites empreses que ofereixin serveis turístics compatibles amb el
medi i millora de les existents.

-

Executar projectes d’intervenció museogràfica per a la dinamització del
patrimoni de la zona.

-

Potenciar la gastronomia i productes agroalimentaris de la zona.

-

Afavorir i impulsar la creació de negocis propis al voltant del sector turístic.

-

Incidir en el patrimoni amb projecció de desenvolupament al territori.

-

Condicionar el patrimoni en actius turístics per a la seva comercialització i
promoció.

-

Incidir en el patrimoni rural que possibiliti sinèrgies i complementarietat
amb altres projectes productius del territori.
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4.1.4.9. Consorci de la Serra de Llaberia
El 30 d'abril de l'any 2004 es va constituir formalment a la Serra d'Almos el Consorci
per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural Serra de Llaberia.
Aquest ens consorciat agrupa sis ajuntaments, la superfície dels quals ocupa 8.665,8
hectàrees de les 10.350,4 de la delimitació total de l'EIN. El Pla d'Espais d'Interès
Natural es va actualitzar, quan el Govern de la Generalitat va aprovar la declaració de
la Xarxa Natura 2000.
Els membres consorciats són Capçanes, Tivissa, Pratdip, Colldejou, la Torre de
Fontaubella i Marçà, a més del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, que des del 2006, amb la voluntat de recolzar i assegurar la
continuïtat del Consorci, s'hi ha integrat com a membre de fet.
Les principals línies de treball de consorci de la Serra de Llaberia son:
-

Recuperació de camins vells per a l'ús turístic

-

Actuacions de conservació de les fonts naturals

-

Actuacions de conservació de flora i fauna

-

Actuacions de prevenció d'incendis forestals en col·laboració amb
Ajuntaments i ADFs

4.2.

-

Educació Ambiental

-

Inserció sociolaboral

Processos participatius supramunicipals

En el territori de les Terres de l’Ebre s’han desenvolupat alguns processos
participatius molt lligats a la pròpia idiosincràsia geogràfica i a la disponibilitat d’un
espai, com és el Delta de l’Ebre, d’elevat interès natural.
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En aquest sentit, destacar el procés participatiu ampli que encara actualment s’està
desenvolupant per al Pla de Gestió de la Reserva de la Biosfera, a través dels grups de
treball explicitats en l’apartat referent a aquest mecanisme.
Però també se n’han desenvolupat d’altres més lligats al desenvolupament social i
econòmic del territori.

4.2.1. Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre
Els catàlegs de paisatge són un instrument per protegir, gestionar i ordenar el
paisatge a Catalunya, i estan concebuts principalment com a eines de suport a la
planificació territorial. Alhora, però, són de gran utilitat en el desenvolupament
d’altres polítiques i estratègies de caràcter sectorial lligades al paisatge (conservació
de la natura, agricultura, indústria, infraestructures de transport, cultura i turisme),
així com la sensibilització de la societat catalana sobre el paisatge i els valors
ambientals, culturals i estètics.
El mes de novembre de 2006 l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de
l’Ebre (IDECE), la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Consorci de Serveis
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE) i el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya (COAC) van signar un conveni per realitzar l’estudi
paisatgístic de les Terres de l’Ebre que esdevenia, de facto, la realització del Catàleg
de paisatge de les Terres de l’Ebre.
Per a la seva realització, i d’acord amb el conveni signat, es va crear un equip tècnic
de treball format per especialistes en anàlisi, gestió i intervenció en el paisatge i en
planificació territorial de la Unitat predepartamental de Geografia de la Universitat
Rovira i Virgili (URV) i del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre-Montsià
(CODE), que va comptar amb altres professionals per abordar aspectes sectorials del
catàleg (tot diversificant i enriquint d’aquesta manera l’equip de treball i les visions
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del paisatge). L’equip tècnic va comptar, també, amb especialistes en sistemes de
participació pública i social que van desenvolupar diversos mecanismes de consulta
als actors i a la població en general sobre la percepció dels paisatges de l’àmbit
territorial de les Terres de l’Ebre.
El procés participatiu desenvolupat per a l’elaboració del catàleg es va centrar en
diversos mecanismes:
-

Sondeig telefònic d’opinió, eina que només es va incloure en l’elaboració
d’aquest catàleg i que tenia com objectiu copsar l’opinió del que pensava la
població envers el paisatge així com els hàbits referents al mateix, obtenint
així dades representatives a nivell quantitatiu. Es va consultar a una mostra de
800 individus distribuïts aproporcionalment entre les 4 comarques (200
aproximadament

en

cadascuna)

i,

dins

cada

comarca,

distribuïts

proporcionalment als barems de població resident a cada municipi, de sexe i
d’edat.
-

Consulta per mitjà del web de l’Observatori del paisatge, oberta a tota la
població amb l’objectiu de divulgar el procés, contrastar alguns dels resultats
obtinguts per l’equip redactor, conèixer l’opinió i les preferències sobre els
paisatges de les Terres de l’Ebre i contribuir a la reflexió personal i al debat
col·lectiu, però no des d’una perspectiva de representació estadística. Es van
recollir un total de 387 aportacions.

-

Entrevistes en profunditat a actors del paisatge realitzades en la fase inicial
per tal de divulgar el procés, contrastar resultats, contribuir a la definició dels
objectius, implicar als diversos actors i facilitar que les entitats impliquin
també als seus membres en el procés. Es van realitzar un total de 22
entrevistes.
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-

Grups de discussió amb actors del paisatge que tenien els mateixos objectius
que les entrevistes, però es van realitzar tant a la fase inicial com prèviament
al fase final d’elaboració del catàleg. Es van realitzar 5 grups de discussió: grup
d’entitats relacionades amb la natura, grup dels actors socio-econòmics, grup
de les administracions públiques, grup del vector turisme-urbanisme i grup
d’artistes, periodistes i escriptors de les Terres de l’Ebre.

-

Tallers territorials que tenien com objectius consensuar el diagnòstic sobre el
paisatge de cadascuna de les comarques de les Terres de l’Ebre, elaborar
possibles línies estratègiques de futur i prioritzar propostes. Es van realitzar 4
tallers, un per comarca.

-

Tallers participatius de debat que tenien com objectius consensuar el
diagnòstic dels processos participatius previs, determinar les preferències i
característiques paisatgístiques reconegudes i

prioritzar

preferències

paisatgístiques. Se’n van realitzar un total de 2 sessions, una per a les
comarques d’interior (Ribera d’Ebre i Terra Alta) i una per a les comarques
litorals (Baix Ebre i Montsià).

4.2.2. Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural del Delta
de l’Ebre
Els objectius fonamentals de la Carta Europea de Turisme Sostenible són fomentar el
coneixement dels espais protegits d’Europa i donar-los suport, ja que representen
una part fonamental del nostre patrimoni i s’han de conservar perquè les
generacions actuals i futures puguin gaudir-ne; i millorar el desenvolupament
sostenible i la gestió del turisme dels espais protegits, tenint en compte les
necessitats ambientals dels residents, les empreses locals i els visitants.
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Aquesta candidatura va ser una iniciativa del propi Parc Natural del Delta de l’Ebre,
impulsat i coordinat pel seu equip tècnic.
El procés participatiu inclòs en l’elaboració de la candidatura va estar format pels
següents mecanismes:
-

Realització de contactes i acords inicials

-

Altres processos participatius, estudis i plans

-

Consultes, entrevistes i reunions sectorials

-

Reunions del Grup de Treball

-

Reunions del Fòrum Permanent

Per a l’elaboració de la candidatura i amb l’objectiu de garantir que el diagnòstic,
l’estratègia i el pla d’acció que la integraven fossin veritablement consensuat pels
actors implicats en el desenvolupament turístic i en la conservació dels recursos
naturals i culturals del Delta, es va crear el Fòrum Permanent. Amb aquest objectiu es
va generar una dinàmica de treball de cooperació que finalment es va traduir en un
acord assolit pels diferents actors implicats per consolidar el Fòrum de Turisme
Sostenible del Delta de l’Ebre.
El Fòrum Permanent és un ens informal i pluriinstitucional, obert a qualsevol persona
interessada a participar-hi, que està format per un o diversos representants de les
entitats següents:
-

Parc Natural del Delta de l’Ebre, Departament de Medi Ambient i Habitatge

-

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Serveis Territorials a les
Terres de l’Ebre

-

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Serveis Territorials a les Terres
de l’Ebre

-

Patronat de Turisme a les Terres de l'Ebre
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-

Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de
l’Ebre

-

Consell Comarcal Baix Ebre

-

Consell Comarcal del Montsià

-

Ajuntaments del delta de l’Ebre (l'Aldea, l'Ampolla, Amposta, Camarles,
Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja)

-

Associacions de turisme (Associació de Turisme d’Amposta, Delta de l’Ebre,
Associació de Turisme Rural de les Comarques de l'Ebre, Associació
d'Empreses d'Activitats i Serveis Turístics del Delta)

-

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE)

-

Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià
(CODE, actualment COPATE)

-

Consell de Centres d’Educació Ambiental (Societat Catalana d'Educació
Ambiental)

-

Seo/BirdLife

-

Museu del Montsià

-

Comunitats de regants (Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre,
Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre)

-

Cooperatives d’arrossaires (Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre,
Cooperativa Cambra Arrossera del Montsià)

-

Societats de caçadors (Societat de Caçadors de Port de Fangar, Societat de
Caçadors Sant Miquel de la Cava-Deltebre)

-

42 Empresaris turístics

A més, es va crear un grup de treball més reduït i operatiu per treballar en
l’elaboració dels documents del dossier de candidatura, format per un representant
de cadascuna de les principals entitats implicades en el desenvolupament turístic del
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delta de l’Ebre i en la conservació del seu patrimoni, i membres al seu torn del Fòrum
Permanent.
Actualment, es troba en fase de validació per al seu tercer període.

4.2.3. Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de
l’Ebre
El Pla Estratègic de les Terres de l’Ebre, anomenat administrativament Pla Estratègic
Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, o amb l’acrònim PEEOTE, neix
de la voluntat ferma dels actors del territori per millorar la situació socioeconòmica
de la zona, determinada pel present però també pels comportaments i decisions del
passat.
Per a la seva elaboració, es va dissenyar un procés participatiu que incloïa diferents
eines i mecanismes:


Reunions dels grups basals que van ser dissenyats en la fase de diagnosi com
elements principals per a la discussió i anàlisi de propostes del pla. Es van
formar 3 grups basals:
o Economia i Territori: en aquest grup de treball es discutien elements
agregats estratègics relacionats amb els sectors i el model productiu
territorial.
o Empresa i Competitivitat: en aquesta comissió de treball es van tractar
elements estratègics relacionats amb les polítiques d’incentivació i de
suport de l’emprenedoria territorial i la competitivitat empresarial, la
formació o la internacionalització productiva.

“Diagnosi social i institucional de les Terres de l’Ebre”

56

o Governança i Societat: en aquesta comissió de treball es van tractar
elements estratègics.
Un total de 91 actors van formar part dels tres grups basals i hi va haver un
total de 105 assistents a les 7 reunions que es van convocar.


Reunions dels grups específics. La fase de diagnosi preveia la constitució de
grups específics sobre temàtiques concretes que complementessin els grups
basals. A les dotze reunions dels grups específics van ser convocades 445
persones, i en van participar un total de 152.



Enquesta a la ciutadania que es va obrir al conjunt de la ciutadania
interessada en el desenvolupament del seu territori. La participació final en el
moment de tancament de l’enquesta va ser de 439 enquestes contestades.



Jornades i seminaris



Opinions dels experts. Es va dissenyar un model d’entrevista amb temes
oberts perquè els experts poguessin donar l’opinió de forma lliure. Els perfils
de les persones entrevistades van ser: econòmic (3 entrevistats), filòsof (1
entrevistat), científic (2 entrevistats) i expert en energia (1 entrevistat)

4.2.4. Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre
El govern de Catalunya va aprovar el nou Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre
el 27 de juliol de 2010.
Per a la seva elaboració es va incloure un procés de participació centrat en dos
moments claus:


Participació durant l’elaboració del pla
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L’avantprojecte del pla parcial es va sotmetre a informació pública durant 3
mesos amb la finalitat de donar participació a totes les institucions afectades i
a les ciutadanes i ciutadans interessats en el procés d’aquest Pla territorial.
Complementàriament, es van organitzar sessions presencials en el territori
per informar sobre el contingut del document, així com també es van fer
sessions informatives per a les entitats que ho van sol·licitar, concretament
per a l’Associació d’Empresaris de l’Ampolla i per al Gremi de Construcció del
Baix Ebre.
Finalment, va tenir lloc una sessió informativa i de debat amb la Mesa política
de seguiment del Pla Territorial.
En el tràmit de consulta pública van comparèixer 75 persones físiques o
jurídiques amb els respectius escrits de suggeriments, propostes o
observacions.


Participació durant l’aprovació del pla
Una vegada aprovat inicialment, el projecte del Pla es va sotmetre, durant un
període de 3 mesos, a informació pública i audiència dels departaments de la
Generalitat, dels ens locals de l’àmbit territorial del Pla i de l’Administració de
l’Estat, així com també de les corporacions, associacions i entitats
interessades en el seu desenvolupament, per tal que poguessin presentar
al·legacions.
En aquest període de presentació, 2.602 persones físiques o jurídiques van
presentar al·legacions.

4.2.5. Montsià rural: l’horitzó del desenvolupament rural
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El Consell Comarcal del Montsià va realitzar al 2010 aquest projecte de participació
ciutadana per a la definició conjunta de les línies de desenvolupament local que es
podien engegar en el món rural.
La temàtica seleccionada va ser analitzar les opcions de desenvolupament del sector
de productes on s’ha abocat la informació tècnica necessària per poder fonamentarles.
El procés va incloure dues jornades participatives que van donar com a resultat, duna
banda, la definició de les temàtiques més rellevants sobre les que calia treballar i,
d'altra banda, la definició d'accions concretes consensuades pels i les participants. En
aquestes jornades van participar un total de 26 persones.
Així mateix, també va incloure una sessió de retorn dels resultats.

4.2.6. Montsià 2026
Aquest procés participatiu ha estat endegat pel projecte “Montsià actiu”. Aquest és
un projecte de desenvolupament econòmic local impulsat en cooperació per les
diferents entitats locals de la comarca del Montsià (Consell Comarcal del Montsià ,
l’Ajuntament d’Amposta, Alcanar, Freginals, la Galera, la Sénia, Godall, Mas de
Barberans, Masdenverge, Sant Jaume d’Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Santa
Bàrbara, Ulldecona i l’EMD dels Muntells). El projecte rep el suport i finançament del
Servei d’Ocupació de Catalunya, mitjançant el projecte “Treball a les 7 comarques”, i
té per objectiu: donar suport a la dinamització econòmica comarcal per generar
riquesa i llocs de treball mitjançant la potenciació dels recursos endògens i la
cooperació pública i privada per millorar les condicions de vida de la població.
Amb la signatura de l’Acord Territorial per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació
van engegar aquest procés de participació ciutadana al 2016 per a reflexionar sobre
el desenvolupament del territori de manera oberta i cooperada amb la ciutadania. En
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aquest marc de cooperació es van crear espais de trobada al voltant de diferents
àmbits, anomenats Comissions 2026:
-

Territori educador

-

Ocupació, igualtat i cohesió social

-

Desenvolupament econòmic i impacte social

Actualment, aquest procés encara no s’ha tancat.

4.3.

Processos participatius locals

A banda, dels processos més de caire territorial de les Terres de l’Ebre, també s’han
desenvolupat altres processos en l’àmbit local, que es detallen a continuació.


Processos de Pressupostos Participatius
Destinats a fer que la ciutadania decideixi en què s’inverteix una part del
pressupost municipal, a través d’un procés participatiu.
Els identificats han estat els realitzats als municipis d’Ascó, Alcanar, Tortosa i
l’Aldea, tot i que possiblement hi ha d’altres municipis que també poden estar
iniciant processos en aquest àmbit, doncs hi ha una clara tendència a l’alça a
partir d’aquest any.
Ascó va ser un dels primers municipis del territori en dur a terme aquest
procés, i fins i tot, un dels primers de Catalunya, fent-ne la primera edició
l’any 2011 i repetint el procés fins l’any 2015. Els d’Alcanar, Tortosa i l’Aldea
són processos més recents, doncs segons dades públiques, el primer va iniciar
aquest procés al 2016 i Tortosa i l’Aldea estan realitzant la seva primera edició
durant aquest any 2017. Aquests processos marquen una tendència que
segurament s’estendrà en els propers anys per més municipis del territori.
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Aquests processos tenen diferents fases d’implicació de la ciutadania: una
primera en la que es facilita que els veïns i veïnes puguin fer propostes de
com invertir la partida destinada al procés, una intermitja on es fomenta el
debat de les propostes recollides i una final decisòria centrada en un procés
de votació popular per determinar finalment quines propostes s’executen.
La participació en aquests processos no sempre és pública i pot ser molt
diferenciada segons els mitjans de comunicació i participació utilitzats. En el
cas d’Ascó, la darrera edició va aconseguir en la fase de votacions la
participació del 28% del cens, percentatge molt significatiu.


POUMS
Són diversos els municipis del territori que han desenvolupat processos
d’elaboració de Plans d’Ordenació Urbanística Municipals, amb una major o
menor participació de la ciutadania, tot i que amb l’obligatorietat en qualsevol
cas dels mínims que estableix la llei en aquest àmbit.



Plans d’igualtat
Tot i que no s’ha obtingut informació entorn tots els plans d’igualtat duts a
terme al territori, aquests plans porten inherent un procés participatiu en
qualsevol cas.
La participació en l’elaboració d’aquests plans incorpora tant experts com
ciutadania en general, tot i que en la majoria dels casos, la participació de les
dones és molt més elevada que no pas la dels homes.



Altres processos participatius
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S’han pogut localitzar també altres processos participatius duts a terme a
nivell municipal a les Terres de l’Ebre, com és el cas del procés entorn un nou
complex lúdic i esportiu al municipi d’Ascó dut a terme l’any 2016.
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5.
5.1.

Mapa d’actors del territori
Descripció

L’elaboració del mapa d’actors del territori s’ha realitzat a partir de diferents fases:
1. Determinació dels àmbits i subàmbits de referència dels diferents actors a
implicar en el procés
2. Recerca i identificació dels actors existents al territori en base als àmbits i
subàmbits determinats
3. Priorització dels actors identificats
4. Elaboració del mapa d’actors definitius a implicar en el procés

5.1.1. Determinació dels àmbits i subàmbits dels actors
En estreta col·laboració amb COPATE, s’ha dissenyat una estructura que permeti
determinar a quins àmbits i subàmbits haurien de representar els actors a incorporar
en el projecte Life Clinomics.
1. SECTOR PÚBLIC
1.1. Administració local (alcaldes / alcaldesses dels municipis del territori)
1.2. Administració comarcal (presidents dels consells comarcals)
1.3. Serveis territorials de la Generalitat de Catalunya, concretament de
territori i sostenibilitat, d’agricultura, d’administració local, d’empresa,
indústria i ocupació, de salut i de governació (directors/res dels
diferents serveis territorials)
1.4. Altres organismes i institucions públiques (grups d’acció local, consorcis
i patronats públics)

“Diagnosi social i institucional de les Terres de l’Ebre”

63

2. SECTOR ECONÒMIC
2.1. Sectors productius (cooperatives, associacions econòmiques sectorials,
confraries de pescadors, comunitats d regants i Denominacions
d’origen)
2.2. Sector serveis (col·legis professionals d’arquitectes, aparelladors,
enginyers industrials i enginyers agrícoles, així com centres tecnològics)
2.3. Sector sindical i patronal (sindicats, unió de pagesos, PIMEC i Cambra de
comerç)
3. SECTOR SOCIAL
3.1. Sector veïnal (Federacions i associacions de veïns)
3.2. Sector ambiental (Entitats mediambientals i de protecció del territori)
4. SECTOR EXPERTS
4.1. IRTA
4.2. Observatori de l’Ebre
4.3. Universitat
4.4. Membres de l’estructura de participació de la Reserva de la Biosfera

5.1.2. Recerca i identificació dels actors existents al territori en base als
àmbits i subàmbits determinats
Per tal d’identificar els actors representants de cada àmbit, es va fer una recerca a
través de fonts secundàries, principalment disponibles a internet, però també es va
contar amb la col·laboració de COPATE tant en la identificació dels actors com en la
validació dels ja identificats a través d’altres vies.
A partir d’aquí, es va generar el mapa inicial d’actors on es van incloure variables
referents a les dades de contacte i a les entitats i/o organismes representants.
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Aquest mapa inicial estava format per un total de 299 actors identificats, distribuïts
de la següent forma segons els àmbits determinats:
► Distribució dels actors identificats segons àmbits i subàmbits
ÀMBITS
SECTOR PÚBLIC

SECTOR
ECONÒMIC
SECTOR SOCIAL
SECTOR EXPERTS

SUBÀMBITS














Administració local
Administració comarcal
Serveis territorials Gencat
Altres organismes públiques
Sectors productius
Sector serveis
Sector sindical i patronal
Sector veïnal
Sector ambiental
IRTA
Observatori de l’Ebre
Universitat
Reserva de la Biosfera

TOTAL

NOMBRE D’ACTORS
IDENTIFICATS
52
4
8
8
44
6
7
73
32
5
1
10
53
299

Font: Ceres, 2107
Nota: el nombre d’actors per subàmbits no suma el total d’actors, doncs 4 dels actors representen a
més d’un organisme.

5.1.3. Priorització dels actors identificats
En col·laboració estreta amb COPATE es van establir uns criteris de priorització dels
actors identificats quer permetés dissenyar la incidència a realitzar en el posterior
establiment de contacte amb els mateixos:


Nivell 1: actors que haurien d’intervenir necessàriament en les accions que es
plantegin en el projecte per tal de poder desenvolupar-les. Es van prioritzar
un total de 88 actors amb prioritat 1.



Nivell 2: actors que seria interessant que intervinguessin pel seu coneixement,
experiència i xarxa de relacions, però que no es consideren imprescindibles.
Es van prioritzar un total de 70 actors amb prioritat 2.
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Nivell 3: altres actors a implicar però que no es consideren imprescindibles ni
que aportin valor afegit a la resta, tot i que poden ser útils en la transmissió i
penetració social de les fases posteriors del projecte.. Es van prioritzar un
total de 141 actors amb prioritat 3.

5.1.4. Elaboració del mapa d’actors definitius a implicar en el procés
A partir del mapa d’actors inicial, es va realitzar el contacte amb els mateixos per tal
de conèixer les particularitats de les seves organitzacions i entitats, en els casos
d’aquells que havien estat seleccionats com a representants de les mateixes, el seu
nivell de participació en el territori, així com la seva impressió entorn el projecte Life
Clinomics.
El nivell de resposta ha permès elaborar el mapa d’actors final del procés, sense que
això signifiqui que no es puguin fer accions posteriors de captació d’altres actors de
prioritat 1 amb els quals no s’ha pogut contactar durant aquesta fase del projecte. No
obstant, en aquest mapa definitiu també s’han incorporat tots aquells actors amb
prioritat 1 amb els quals no s’ha pogut contactar, degudament identificats.
Així doncs, el total d’actors que, a conseqüència de la possibilitat de contactar amb
ells, s’aporta com aquells que potencialment es poden implicar en el procés, està
format per un total de 78 persones, el perfil de les quals es descriu a l’apartat
següent.
Aquest mapa d’actors correspon al document D.A2.2. que s’adjunta com a
documentació del projecte.
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5.2.

Descripció dels actors contactats

La taula següent mostra la comparativa entre l’univers d’actors de partida i el mapa
final que ha determinat el contacte establert i, per tant, la representació dels actors
finals en relació als potencials en base als àmbits i subàmbits definits.
► Distribució dels actors finals contactats en relació als actors potencials
ÀMBITS
SECTOR PÚBLIC

SECTOR
ECONÒMIC
SECTOR SOCIAL
SECTOR EXPERTS

SUBÀMBITS














NOMBRE D’ACTORS
POTENCIALS

Administració local
Administració comarcal
Serveis territorials Gencat
Altres organismes públiques
Sectors productius
Sector serveis
Sector sindical i patronal
Sector veïnal
Sector ambiental
IRTA
Observatori de l’Ebre
Universitat
Reserva de la Biosfera

TOTAL

52
4
8
9
44
6
7
73
31
4
2
10
54
304

NOMBRE
D’ACTORS
CONTACTATS
21
3
6
5
13
2
4
0
4
4
1
4
12
79

Font: Ceres, 2017

D’aquest total d’actors, 63 correspondrien a representants d’organismes i entitats
(79%), mentre que 16 serien agents clau que no actuarien en representació de cap
òrgan (21%).
Quant a prioritat establerta en un principi, 47 dels actors contactats serien de
prioritat 1 (59%), mentre que 32 de prioritat 2 (41%).
A continuació, es mostra la distribució dels actors en el territori.
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Distribució dels actors contactats en el territori
100%
80%
60%

44%
40%

38%
27%

20%

44%

43%
31%

20%

17%
7%

2%

6% 6%

7%

6%

1% 1%

0%

Representants
d'organismes/entitats
Baix Ebre

Montsià

Agents clau

Ribera d'Ebre

Terra Alta

Total

Altres

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017

Entre els 63 representants d’organismes i entitats, 32 representarien organismes de
l’administració pública i 31 a entitats o associacions.
En aquest apartat s’inclou la descripció més específica dels organismes i entitats
representants pels 63 actors amb aquest perfil.
La gran majoria d’aquests organismes i entitats conten per organitzar-se amb juntes
(83%) i grups de treball (81%). En canvi, les comissions són presents en el 59% dels
mateixos.
La meitat dels organismes i entitats consultats acostumen a reunir-se amb una
periodicitat mensual (48%).
També és interessant esmentar que dels 63 actors representants d’organismes i
entitats, el 51% formen part també d’altres entitats o organismes del territori,
podent així representar a més d’un en la seva possible participació en el projecte.

“Diagnosi social i institucional de les Terres de l’Ebre”

68

Quant als agents consultats a títol particular, sense que representin cap organisme o
entitat (16), la majoria dels mateixos, tot i no haver contestat com a representants,
també formen part d’algun dels organismes i entitats del territori, ja sigui d’entitats
ambientals, de la universitat, d’alguna associació econòmica o d’alguns organismes
públics com l’IRTA o COPATE.

5.3.

Xarxes i nivell de participació

El contacte establert amb el mapa d’agents ha permès conèixer quin és el nivell de
relació que mantenen entre ells i amb d’altres actors del territori, així com el nivell de
participació en el territori.

5.3.1. Relació que estableixen els diferents mecanismes entre ells
Quant a la relació existent amb els organismes i entitats del territori, a continuació
se’n mostren els resultats diferenciats segons la classificació sectorial que s’ha
realitzat dels organismes i entitats.

Relació que mantenen amb organismes del sector públic
100%
80%

76%
59%

60%

55%

39%

40%

55%

36%

49%
35%

32%

23%
20%

1%

3%

7%

5% 8%

3%

8% 8%

0%

Adinistració
local/comarcal

SSTT Gencat
Periòdicament

Agents forestals Patronats/consorcis Grups d'acció local
públics
Puntualment

Mai

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017
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Relació que mantenen amb organismes del sector econòmic
64%

51%

16%
8%

12%

8%

9%

9%

12%

5%

29%

32%

49%

55%
8%

32%

48%
32%
8%

9%

7%

12%

40%
44%

24%
5%

13%

7%

12%
21%

52%
11%
10%

7%

20%

28%

41%
27%

40%

25%

60%

60%

80%

57%

100%

Periòdicament

Puntualment

Mai

Cambra de comerç

Unió de Pagesos

Sindicats

Centres tecnològics

Col·legis professionals

DO

Comunitats regants

Confraries

Cooperatives

As. Econòmiques

0%

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017

Relació que mantenen amb organismes del sector social
100%
80%

64%

60%
40%

25%

33%

32%

20%

16%

9%

15%
5%

0%

Entitats socials
Periòdicament

Entitats ambientals
Puntualment

Mai

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017

“Diagnosi social i institucional de les Terres de l’Ebre”

70

Relació que mantenen amb organismes del sector experts
100%
80%
60%

51%

49%
36%

40%

49%

41%
32%

20%

33%

29%

24%

15%

8%

4%

5%

15%
5%

3%

0%

IRTA

Observatori de l'Ebre

Periòdicament

Puntualment

Universitat

Mai

Reserva de la Biosfera

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017

A nivell general, les administracions locals, comarcals i autonòmiques serien els
organismes amb els que més es relacionarien els actors consultats. Mentre que les
confraries, les entitats socials i l’Observatori de l’Ebre serien amb els que menys es
relacionarien de forma global.
Més específicament, la taula de la pàgina següent, mostra el nivell de relació dels
actors segons els àmbits als quals representen amb cadascun dels organismes i
entitats analitzats.
En aquest sentit, els actors del sector públic mantindrien força relació amb tots a
excepció de l’Observatori de l’Ebre. Quan al sector econòmic, destacar que
mantindrien poca relació amb organismes del seu propi sector com poden ser les
cooperatives, les confraries de pescadors o les denominacions d’origen. Del sector
social, representat en aquest cas per entitats ambientals, cal destacar la poca relació
que estableixen amb les entitats socials. I quan al sector experts, cal esmentar també
una reduïda relació amb algunes de les entitats del sector econòmic.
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► Nivell de relació amb els diferents organismes/entitats segons àmbit
Àmbit

Periòdicament
Administració local (Ajuntaments
Puntualment
i Consells Comarcals)
Mai
Periòdicament
Serveis territorials Generalitat de
Puntualment
Catalunya
Mai
Periòdicament
Agents forestals
Puntualment
Mai
Periòdicament
Patronats o consorcis públics
Puntualment
Mai
Periòdicament
Grups d’acció local
Puntualment
Mai
Periòdicament
Cooperatives
Puntualment
mai
Periòdicament
Entitats o associacions
Puntualment
econòmiques
Mai
Periòdicament
Confraries de pescadors
Puntualment
Mai
Periòdicament
Comunitats de regants
Puntualment
Mai
Periòdicament
Denominacions de origen (DO)
Puntualment
Mai
Periòdicament
Col·legis professionals
Puntualment
Mai
Periòdicament
Centres tecnològics
Puntualment
Mai
Periòdicament
Sindicats
Puntualment
Mai
Periòdicament
Unió de pagesos
Puntualment
Mai
Periòdicament
Cambra de comerç
Puntualment
Mai
Periòdicament
Entitats socials (Associacions de
Puntualment
veïns)
Mai
Periòdicament
Entitats ambientals
Puntualment
Mai
Periòdicament
IRTA
Puntualment
Mai
Periòdicament
Observatori de l’Ebre
Puntualment
Mai
Periòdicament
Universitat
Puntualment
Mai
Periòdicament
Reserva de la Biosfera
Puntualment
Mai

Sector públic

Sector econòmic

Sector social

Sector experts

94%
6%
0%
63%
38%
0%
13%
72%
16%
48%
52%
0%
45%
48%
6%
23%
55%
23%
40%
57%
3%
13%
10%
77%
16%
63%
22%
7%
57%
37%
7%
50%
43%
3%
48%
48%
10%
67%
23%
7%
67%
27%
10%
81%
10%
52%
29%
19%
16%
75%
9%
6%
53%
41%
0%
39%
61%
13%
68%
19%
19%
56%
25%

65%
35%
0%
53%
47%
0%
0%
59%
41%
13%
81%
6%
44%
50%
6%
35%
24%
41%
13%
63%
25%
24%
24%
53%
12%
65%
24%
13%
31%
56%
13%
63%
25%
12%
59%
29%
19%
50%
31%
18%
47%
35%
25%
69%
6%
6%
38%
56%
6%
71%
24%
35%
29%
35%
0%
41%
59%
25%
63%
13%
41%
47%
12%

71%
29%
0%
86%
14%
0%
0%
14%
86%
43%
57%
0%
43%
57%
0%
14%
71%
14%
57%
43%
0%
0%
29%
71%
0%
71%
29%
0%
43%
57%
43%
43%
14%
14%
71%
14%
29%
43%
29%
14%
57%
29%
29%
57%
14%
14%
29%
57%
43%
43%
14%
14%
43%
43%
14%
29%
57%
86%
14%
0%
71%
14%
14%

59%
41%
0%
53%
47%
0%
6%
41%
53%
27%
53%
20%
13%
67%
20%
33%
33%
33%
20%
60%
20%
7%
47%
47%
20%
47%
33%
7%
33%
60%
13%
50%
38%
13%
69%
19%
7%
40%
53%
7%
40%
53%
0%
53%
47%
7%
57%
36%
20%
60%
20%
69%
15%
15%
13%
63%
25%
47%
35%
18%
41%
59%
0%

Font: Ceres, 2017
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5.3.2. Nivell de participació en processos participatius i valoració
En segon terme, l’anàlisi del nivell de participació dels actors consultats amb
processos participatius realitzats al territori, mostra que el 68% han participat en
algun, mentre que el 21% afirma no haver participat en cap.

Participació en processos participatius
realitzats al territori
11%

21%

68%

Han participat en algun procés participatiu realitzat al territori
No han participat en algun procés participatiu realitzat al territori
Ns/Nc
Font: Ceres, 2017

Els processos en els quals afirmen haver participat són els següents:


Grups de treball de la Reserva de la Biosfera (48%)



Processos participatius específics del seu municipi (43%)



Pla estratègic empresarial i per a l’ocupació de les Terres de l’Ebre (35%)



Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre (28%)



Agendes 21 (19%)



Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre (19%)



Procés participatiu per a la directiva marc de l’aigua (16%)
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Altres processos (20%) – entre els que s’esmenten el “Forum del Talent”,
la “Carta Europea de Turisme Sostenible”, el “Pla de Salut de Catalunya”,
els “Projectes d'especialització i competitivitat territorial”, el “Long Term
Ecological Research Network”, el de la “Qualitat d’aigua de les badies” i el
“Montsià_2026”

La seva participació en aquests processos ha estat principalment a títol individual
(59% dels que afirmen haver participat en algun), tot i que el 41% ho han fet en
representació d’una entitat o òrgan.
La valoració que en fan de la seva participació és positiva, tal i com mostra el gràfic
següent.

Valoració dels processos participatius en
els que han participat
2% 4%

18%

77%

Molt positiva

Positiva

Negativa

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017
Nota: % calculats sobre el total de consultats que afirmen haver participat en algun procés participatiu
realitzat al territori (51)
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Segons els consultats, participar els ha suposat diversos beneficis que es detallen a
continuació:


S'adquireixen nous coneixements



Per l'intercanvi d'informació tècnica



Ajuda a tenir una visió més àmplia de les qüestions o temes



Suposen una millora pel territori



Permeten conèixer la realitat i les necessitats del territori



Donen la possibilitat d'opinar



Per l’apoderament ciutadà i la responsabilitat



És un esforç de transparència



Ajuden a fer plantejaments consensuats



Posen en valor posicions sovint contraposades



Permeten conèixer diferents punts de vista



És una oportunitat de participació directa en la construcció del
municipi o del territori



Perquè hi ha respecte per l'opinió de tots



Tant per la possibilitat de fer aportacions als projectes com per la
informació i idees aportades pels altres participants



En l’àmbit de turisme per la creació de la Taula de Turisme Rural del
PAT de Turisme de les TE

Per contra, els actors que valoren negativament els processos en els que han
participat, fan les següents argumentacions:


Les conclusions d'aquests treballs participatius reflecteixen en un grau
baix el conjunt de les aportacions que es realitzen als diferents grups



Participar està be, però algunes vegades, la participació o el mateix
procés participatiu, no porta enlloc
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Perquè els processos participatius no poden ser puntuals i fets per
obligació; i la majoria de vegades es comencen, massa vegades no es
continuen i ni s'acaben, i quasi mai es fa un seguiment i manteniment
posterior.



Perquè en molts casos, no es veuen implementades les conclusions
dels treballs



En quan a Reserva de la Biosfera negativa al nomes estar presents a la
comissió de turisme 2 empresaris, sense cap participació, ni consulta
en la realització del qüestionari d’acreditació de la RB per a turisme

Als consultats també se’ls ha demanat si farien alguna millora en els processos
participatius que s’organitzen.

Plantejarien millores en els processos
participatius?

40%

44%

16%

Sí

No

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017

A continuació, es detallen literalment les millores aportades:
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Mes difusió



Incorporar més intermediació professional



Més periodicitat en aquests processos



En general , més metodologia de treball per aconseguir conclusions més
robustes. Més seguiment

/ comunicació de les fites i

objectius

identificats. Que darrera de les fites hi hagi un pla d'acció clar i realista.
Que el procés de comunicació sigui més obert a la ciutadania .sovint es
té la impressió de que els processos de participació / consulta formen
part d'un protocol i són etapes a cobrir, però no hi ha la voluntat real de
implantar els resultats.


Com que es fan moltes coses al territori a les quals es convoca sempre
als mateixos, s'hauria d'intentar no duplicar reunions amb objectius
semblants.



Millorar en l'aplicabilitat de les conclusions assolides.



Treballar primer per sectors



Poder explicar millor els motius del perquè dels processos participatius i
després que se n'expliqui el resultat. En definitiva quins son els seus
objectius.



Reforçar la definició de conclusions i actuacions, amb responsabilitats i
calendaris per que es concretin les mesures eficientment



Que s'implementin els resultats



Amb més matèries



Més difusió i abast de convocatòria.



Mes informació



Un cop acabats els processos participatius hi ha poca informació de
retorn a les persones que han pres part
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Més transparència en la gestió de subvencions i menys atomització de
grups tipus sindicats que presten serveis.



Que fos més participativa i englobes a més sectors o grups socials.



Que els responsables finals dels processos (a qui van dirigits) tingueren
la possibilitat de portar-los a terme ni que fos en part



Donar-los dinamisme, continuïtat, i, per tant, utilitat, tant per als
objectius generals com per no generar decepció i desencant a la gent
que s'hi implica



Dos suggeriments: d'un costat reduir-los en nombre, i de l'altre, fer-los
més transparents i eficients.



Garantir sobretot la pluralitat, la mirada transversal i la inclusió d'actors
que fins ara s'han considerats poc importants. En general perseguir la
democratització, fer emergir rols amagats i fins ara discrets i considerats
parcials i poc interessats



Una millor i major coordinació dels agents que treballem al territori,
amb una millor coordinació de participació (per a poder ser-hi presents
sense que això hipotequi els recursos de l'entitat) i la gestió.



Els grups haurien de marcar-se unes fites concretes, elaborar unes
conclusions i ser més partícips en els redactats finals



Més participació des de l'administració i els seus tècnics



Obrir processos participatius només quan siguin molt sòlids, amb molt
suport públic , institucional o social, de manera que el seu resultat tingui
conseqüències reals.



Participació i decisió del sector empresarial en lo referent a Turisme,
amb coresponsabilitat i coparticipació en les accions i en lo referent al
sector.
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En els processos participatius sovint les conclusions del procés no arriben
als participants.

5.4.

Disponibilitat i predisposició a participar en el projecte
Life Clinomics

A través del contacte realitzat, també s’ha pogut determinar la disponibilitat i
predisposició dels actors a participar en la segona fase del projecte Life Clinomics.
Dels 79 actors contactats, el 81% considera interessant participar en aquesta segona
fase, mentre que el 83% estarien disposats a participar-hi, ja sigui de forma segura o
probable.

Pot ser interessant per a vosaltres
participar en la segona fase del projecte
Life Clinomics?
15%
4%

81%

Sí

No

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017
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Estaríeu disposats a participar-hi?
3%

6%

8%
35%

48%
Segur que sí

Possiblement sí

Possiblement no

Segur que no

Ns/Nc

Font: Ceres, 2017

A continuació es mostra el perfil dels actors que han manifestat la seva predisposició
a participar en la segona fase del projecte (83% dels consultats).
► Perfil dels actors consultats que han manifestat la seva predisposició a participar en la
segona fase del projecte Life Clinomics
PERFIL
TIPOLOGIA
AGENT
ÀMBIT

SUBÀMBIT
















Representants organisme/entitats
Agents clau
Sector públic
Sector econòmic
Sector social
Sector experts
Administració local
Administració comarcal
SSTT Generalitat
Altres organismes públics
Cooperatives, As. Econòmiques, confraries,
comunitats de regants i DO
Col·legis professionals i centres tecnològics
Sindicats i patronals
Sector social
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NOMBRE
ACTORS
53
13
27
17
7
15
15
3
5
4
11
2
4
0
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PRIORITAT

COMARCA

Sector ambiental
IRTA
Observatori de l’Ebre
Universitat
Reserva de la Biosfera
Prioritat 1
Prioritat 2
Baix Ebre
Montsià
Ribera d’Ebre
Terra Alta
De fora del territori, globals

TOTAL

4
4
1
3
10
41
25
32
19
9
4
2
66

Font: Ceres, 2017

A partir d’aquí, s’ha sondejat les preferències quant a la seva participació futura en la
segona fase del projecte Life Clinomics.
En general, tindrien una disponibilitat mensual o trimestral per participar-hi.

Quina disponibilitat tindríeu per
dedicar a aquets projecte?
11%

9%

5%

29%
47%

Quinzenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Puntual

Font: Ceres, 2017
Base: consultats que manifesten predisposició a participar (66 persones)
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En relació a l’organització, les aportacions dels actors predisposats a participar-hi són
les següents:


Formant comissions de treball. En algun cas, es concreta que aquestes
comissions haurien de ser tècniques o que haurien de ser conduïdes per
experts en dinamització



Aprofitar les TIC per evitar desplaçaments, augmentar la participació i
per processos, per exemple, de valoració de propostes



Formant grups territorials



Reunions sectorials, organització per temàtiques



Organització transversal, amb equilibri entre actors i interessos, amb
una estructura heterogènia



Presència d'actors representatius del territori



Amb un bon sistema de comunicació entre grups



Conèixer atribucions econòmiques que puguin tenir els líders/gestors
del projecte (transparència)



Creant un consell d'administració



Coordinador únic



Dinàmiques de grup àgils



Explicar el projecte a la pagesia del territori



Fer les reunions presencials estrictament necessàries



Grups amb formació i capacitació



Lideratge d'agents que disposin d'informació i representació de
persones o institucions que puguin fer aportacions



Presència de tots els alcaldes o regidors de medi ambient i dels
presidents dels Consells Comarcals



Primera posada en comú i posterior treball en grups



Reunions generals i reunions sectorials
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Reunions itinerants



Reunions mensuals amb representació institucional i tècnica



Treball amb metodologies harmonitzades, amb objectius i indicadors



Trobades plenàries puntuals



Trobades tipus workshop amb inclusió de files zero



Caldria crear un fòrum periòdic de trobades i intercanvi d’informació i,
sobretot, utilitzar de forma intensiva les TIC entre els grups de treball
per tal de d'avançar de forma àgil i eficient en funció de les necessitats
sorgides.



Sistema de treball definit concret i amb compromís de realització.
Participació dels sectors privats productius, concreció en les propostes,
coparticipades amb indicadors i compromisos d’avaluació. Necessitat
de protagonisme del sector privat envers l'institucional. Quins beneficis
reals aporten, quins retorns hi han.

A banda de les aportacions espontànies, també s’ha consultat dirigidament sobre la
millor forma d’organització, opinant la majoria que caldria formar tant grups temàtics
com territorials.

Com penseu que seria més idoni treballar en aquesta
estructura?
0%

20%

40%

Ambdós

80%

100%

58%

Grups temàtics
Grups territorials

60%

32%
11%

Font: Ceres, 2017
Base: consultats que manifesten predisposició a participar (66 persones)
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En relació a la metodologia de participació, les reunions de treball serien les que es
consideren més oportunes, seguides de les consultes i els fòrums online. Per tant, hi
ha una preferència marcada per la combinació de les eines presencials i virtuals,
percebent que aquestes darreres poden afegir agilitat al procés.

Quina o quines eines serien més viables per tal de debatre i
elaborar propostes d'acció i estratègies?
0%

20%

40%

Reunions de treball

80%

100%

50%

Consultes online

24%

Fòrums online

Altres

60%

21%
5%

Font: Ceres, 2017
Base: consultats que manifesten predisposició a participar (66 persones)

A l’opció “Altres” tots els comentaris fan referència a una combinació entre les
reunions de treball i les consultes online.
En relació a la periodicitat de les possibles reunions de treball, els actors prefereixen
que aquestes siguin mensuals o trimestrals.
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Quina periodicitat penseu que haurien de tenir les
possibles reunions de treball?
8%

3%

8%

26%

56%

Quinzenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Depenent de les necessitats

Font: Ceres, 2017
Base: consultats que manifesten predisposició a participar (66 persones)

També s’ha consultat entorn la percepció de capacitat pròpia per tractar i fer
aportacions entorn diversos àmbits a nivell tècnic.

Us veieu capacitats per tractar i fer aportacions a algun dels
següents àmbits a nivell tècnic?
0%

20%

40%

60%

80%

Medi ambient

79%

Societat

73%

Sector turístic

67%

Agricultura

53%

Ramaderia
Pesca

100%

29%
23%

Font: Ceres, 2017
Base: consultats que manifesten predisposició a participar (66 persones) i els % no sumen 100 donat
que s’admetia resposta múltiple.
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Els resultats indiquen que els actors predisposats es senten capacitats per tractar a
nivell tècnic gairebé tots els àmbits. Només els àmbits de la ramaderia i la pesca
serien sobre els que es tindria menys capacitació. No obstant, cal destacar que en
relació a aquest darrer sector, el de la pesca, els actors existents de forma global són
reduïts i, per tant, serien representatius.
En relació al procés de presa d’acords, hi ha diversitat d’opinions entorn com
s’haurien de prendre.

Com penseu que s'haurien de prendre els acords necessaris,
les decisions entorn els plans i estratègies a seguir?
15%
27%

17%

20%

21%

Per majoria simple de tots els membres de l'estructura
Per majoria absoluta de tots els membres de l'estructura
Per majoria simple dels membres d'una comissió rectora o tècnica

Per majoria absoluta d'una comissió rectora o tècnica
Altres

Font: Ceres, 2017
Base: consultats que manifesten predisposició a participar (66 persones).

Dins l’apartat d’altres s’han inclòs les següents aportacions:

“Diagnosi social i institucional de les Terres de l’Ebre”

86



Em sembla més interessant intentar construir síntesis, que no pas fer
votacions. Les votacions, al final, poden generar confrontació i és més
interessant buscar la transversalitat i el mínim comú denominador. Més val
un consens clar en quelcom petit, que grans decisions sense prou consens.
En aquest sentit, seria interessant un treball iteratiu de les meses al
projecte. Des del projecte es sintetitzarien documents, que després es
podrien comentar a les meses.



Es difícil escollir amb la informació actual. Dependrà de la composició i
dimensions del grups. Soc partidària, d'entrada, de tenir grups amplis de
consulta i aportacions d’idees, però

comptar amb grups

reduïts

representatius de caràcter executiu per operativitat i eficàcia.


Per una majoria qualificada, podria ser de de 2/3 per exemple, d'una
comissió rectora o tècnica.



Caldria evitar votar, l’ideal seria per unanimitat o amplis consensos. També
buscant el sistema d’aprovar-ho per major nombre de suports evitant la
votació pública.



Cal buscar consensos fruit dels debats i confrontació d'idees. I qualsevol
votació, si es produís, crec que hauria de ser per majories qualificades ( 2/3,
3/5 o similars), encara que es difícil d'avaluar quan hi han participacions de
molt diversa representació (una Diputació, un petit ajuntament, una entitat
cultural local, etc.).



Per consens



Principals actors en funció de l'aportació econòmica que retornen al
territori. A mode d'exemple, en sector agrícola, si la meva facturació és X,
aquest és el meu pes de decisió.



Per consens i després de debatre les diferents alternatives.
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A l’hora de reflexionar entorn l’organització territorial, els actors predisposats a
participar plantegen:


Pensar unitats que unissin característiques ambientals i socioeconòmiques
comunes. És difícil trobar una divisió territorial perfecta i potser les
comarques no són la millor unitat



Començar per una participació temàtica, d'experts i no molt nombrosa, a
nivell de tot el territori. Una segona fase a nivell comarcal, partint de la
informació temàtica recollida, el més participativa possible. Una tercera
fase a nivell territorials de posta en comú.



A través dels consells comarcals



De manera sectorial i per comarques



Representants per comarques i sectors



Amb subcomissions comarcals, però només si cal tractar algun tema molt
específic d’alguna comarca



És molt important aglutinar territorialment, doncs un dels problemes del
territori sempre ha estat la manca de coordinació entre una comarca i una
altra. No el fer comissions comarcals que poden no acabar tenint el vist i
plau de la resta del territori.



Amb caire assembleari, oberta, plural amb taules temàtiques de debat
primer per blocs territorials ja forçats a la transversalitat temàtica, i
després a la reflexió amb grups més grans que obliguin a la presa de
decisions a diferents escales



Penso que a nivell territorial existeix molta diversitat, però també
confluència en molts elements. Caldria organitzar l'estructura en funció de
la part concreta a treballar.



Crec que a nivell TE de la RB hi ha qüestions de totes les TE, exemple
Turisme Rural, hi una realitat territorial que definirà com a zonal molt
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definida de cada zona Delta, Mar-Platges Costa, Ports, Ribera, Riu, Plana.
Cada una d'aquestes zones necessita una concreció definida per cada una
de les zones, això crec que comporta treballar zonalment en visió global de
les TE RB


Centralitzar-la a una administració

Quant a la comunicació i informació, els actors prefereixen el correu electrònic com a
canal principal de la mateixa.

Quins canals preferiu per establir el contacte necessari
durant aquesta segona fase i per a ser informats?
2%

8%

91%

Whatsapp

Correu electrònic

Altres

Font: Ceres, 2017
Base: consultats que manifesten predisposició a participar (66 persones).
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6.

Diagnosi – potencial social i institucional per a
augmentar la resiliència al territori

L’anàlisi de les dades tant de contextualització, com sorgides de la consulta, permet
extreure les següents conclusions entorn el potencial social i institucional per a
augmentar la resiliència al territori de les Terres de l’Ebre envers el canvi climàtic.
Quant a oportunitats i fortaleses que té el territori envers aquest potencial:


Elevada implicació dels agents territorials i de la ciutadania en particular en la
protecció i defensa del territori, com la feta palesa en el tema del
transvasament de l’Ebre, situació que va comportar un nivell de reivindicació
social i institucional amb poques comparatives a Catalunya. Cal tenir en
compte, que precisament aquest tema estava vinculat no només al
desenvolupament econòmic de les Terres de l’Ebre sinó també a la protecció
ambiental.



Elevat potencial per treballar en xarxa al territori, sobre tot, entre agents
d’àmbits específics.



Existència d’una identitat territorial, concretada en les Terres de l’Ebre, però
més assentada en les comarques del sud que en les del nord.



Identitat i vinculació amb determinats productes del territori, principalment
agraris.



Teixit associatiu important, tant a nivell social com econòmic



Existència d’òrgans i mecanismes de participació que tenen ja un bagatge
molt important a nivell global de territori i en àmbits molt vinculats a
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l’adaptació al canvi climàtic, com poden ser la Reserva de la Biosfera, els grups
d’acció local o els dos parcs naturals.


Actors amb una experiència dilatada en la participació en processos
d’elaboració de plans estratègics que poden suposar un puntal per al present
projecte.



Quantitat d’actors amb els que s’ha pogut contactar (75) i que han manifestat
la seva predisposició a participar en la segona fase del projecte (62), així com
la pròpia diversitat que aquests representen: sector públic, sector econòmic i
sector ambiental. Així mateix, també seria un punt fort el fet que el 79%
participarien en representació d’un organisme o entitat del territori.



En relació als actors, destacar també que el 42% dels identificats com a
prioritat 1, estarien predisposats a participar, així com el 34% dels de prioritat
2. Per tant, serien actors força rellevants.



Elevada relació entre tots els actors amb el sector públic.



Nivell de participació també important dels actors amb processos
participatius del territori, així com una percepció positiva de la seva utilitat.

Per contra, les amenaces i febleses del territori envers el potencial existent que
podrien dificultar el desenvolupament de la segona fase del projecte Life Clinomics
serien les següents:


Població envellida i amb pèrdua i fugues de gent jove, fet que evidencia la
necessitat de crear noves oportunitats econòmiques i laborals al territori.



Insuficient coordinació i acord institucional amb orientació a plantejar
millores globals per al territori, i manca de lideratge a escala territorial.
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Escassa visió d’una estructura política de conjunt, amb visions diferenciades
entre el nord i el sud del territori que porta també a certa desvinculació de les
comarques situades més al nord. Es pot dir que el territori estaria pendent de
vertebrar.



Cultura molt instaurada del no que pot resultar negativa per a l’elaboració
d’estratègies globals. En aquest sentit, el territori s’ha construït molt des de la
reactivitat. Hores d’ara caldria passar a la proactivitat per tal d’afavorir el
manteniment de la identitat territorial assolida a través de la reactivitat.



Sector agrari que ha marcat molts dels trets identitaris del territori, però que
està patint un decreixement important i un abandó paulatí.



La manca d’una visió de marca territorial i de projectes socioeconòmics
emblemàtics que demostren una feble col·laboració econòmica.



El desenvolupament dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenibles (PAES)
encara són molt recents al territori, estan molt d’ells encara en elaboració. En
un futur, caldrà tenir especial cura en la seva implantació i en garantir que no
es quedin en paper mullat.



Manca d’òrgans estables de participació locals, estructures molt primàries
que ajuden a treballar en la cultura de la participació a nivell social.



L’11% dels actors contactats no estan disposats a participar en el projecte i
encara restaria un important nombre d’actors amb prioritat 1 que no
s’haurien pogut implicar en el mateix fins al moment. D’altra banda, hi hauria
poca representació entre els actors de la comarca de la Terra Alta.



Xarxa de relació reduïda dels actors amb el sector econòmic i ambiental, i
manca de interrelacions diverses dins els mateixos sectors. Així mateix, també
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hi ha una manca de relació global amb l’Observatori de l’Ebre, organisme prou
important a nivell estratègic de territori.


Malgrat el nivell de participació dels actors i la bona valoració de la mateixa,
cal tenir molt en compte aspectes que poden desmotivar la seva implicació,
com són la transparència dels processos i l’eficàcia en les metodologies.

En resum, doncs, el potencial existeix però caldran estratègies i mecanismes que
permetin, per una banda, mantenir un nivell de motivació i implicació durant tot el
projecte, i d’altra atreure alguns actors de prioritat 1 que actualment no s’han
incorporat. Així mateix, caldrà establir estratègies que fomentin la participació
territorial dins un marc global i d’interès general.
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7.

Proposta

d’organització

i

funcionament

de

la

governança al territori
El projecte Life Clinomics en el seu apartat C (implementació d’accions) preveu que el
desenvolupament del procés de governança es realitzi a través del disseny
d’estructures a diferents nivells per aconseguir la màxima participació en el territori
oferint la possibilitat de participar en el nivell en que cada representant es trobi més
còmode.
A nivell més concret, el projecte proposa que el procés pugui comptar amb algunes
de les següents estructures:


Fòrum/plenari/àgora, que sigui l’organisme major de representació.



Grup d’experts – estructura de recolzament, que funcionaria com un òrgan
consultiu.



Comissió tècnica/rectora, com estructura motor i que seria la responsable de
la dinamització del procés



Mesa Territorial per a l’adaptació al canvi climàtic (MeTACC), com estructura
d’impuls



Meses sectorials per a l’adaptació al canvi climàtic (MeSACC), com
estructures de debat sectorial o temàtic



Laboratoris d’idees / tallers d’adaptació, amb la funció de treballar temes
molt concrets.
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És a partir d’aquesta estructura global que, a continuació, s’especifiquen els
principals trets i característiques de l’organització i funcionament de la governança a
les Terres de l’Ebre.

7.1.

Estructura general

L’estructura de governança que es proposa per al projecte Life Clinomics a les Terres
de l’Ebre parteix de les recomanacions plantejades pel propi projecte i de la premissa
que la participació ha de ser un procés flexible, viu i actiu, que permeti als agents
implicats actuar amb llibertat i que tingui capacitat de reacció als canvis socials i del
territori que puguin plantejar-se.
A més, també té en compte les estructures i mecanismes de participació ja existents,
incorporar-ne alguns d’ells en aquest procés. En aquest sentit, cal esmentar la pròpia
estructura de la Reserva de la Biosfera que pot servir d’embrió de la que es proposa
per al present projecte.
Així doncs, l’estructura comptarà amb els següents òrgans o mecanismes de
participació:
1. La comissió tècnica
2. La Mesa Territorial per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) de les Terres
de l’Ebre
3. Diverses Meses Sectorials per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (MeSACC)
4. Participació i informació virtual
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7.1.1. Comissió tècnica
Aquesta comissió seria l’encarregada de la gestió i dinamització del procés en el
territori i estaria formada pel soci del projecte del territori, COPATE, i personal tècnic
dels quatre consells comarcals, amb l’objectiu d’aproximar el projecte al territori, així
com, si es considera necessari, per una empresa externa especialitzada en
dinamització de processos participatius. D’altra banda, aquesta comissió hauria de
disposar també de l’acompanyament de la Diputació de Barcelona com organisme
que lidera el projecte, així com de la participació puntual dels representants
territorials de la resta d’organismes socis del projecte.
Aquesta comissió tindria com a funcions:


El disseny, planificació i seguiment del procés general.



El disseny concret del procés participatiu, de les sessions a realitzar i dels
objectius i la metodologia de cadascuna.



La creació de les diferents meses



La convocatòria dels actors a les diferents sessions.



L’organització de les sessions a nivell logístic i material



La dinamització de les diferents sessions



L’elaboració dels informes de les sessions que es realitzin



L’enviament dels informes de les sessions als participants per a la seva
validació



L’actualització i manteniment de la informació entorn el projecte
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El manteniment dels canals de comunicació i informació amb els actors

Per a la convocatòria dels actors en cada cas, es disposarà del mapa d’actors elaborat
per al projecte on ja es troben identificats en la majoria dels casos, els representants
dels diferents organismes i entitats, així com les dades de contacte dels mateixos.
Tenint en compte que el mapa d’actors està configurat en format base de dades,
permetrà aplicar els filtres necessaris per identificar i buscar en cada moment els
actors a convocar de forma àgil i senzilla.
Així mateix, també cal tenir en compte per aquestes convocatòries, que la majoria
d’actors consultats escullen el correu electrònic com a canal preferit per establir
contacte amb ells.

7.1.2. Mesa Territorial per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (MeTACC) de
les Terres de l’Ebre
Tal i com planteja el projecte, aquesta mesa hauria de ser el referent en el territori
per al debat, així com la responsable d’arribar a acords, d’establir sinèrgies entre els
sectors, etc...
En el cas de les Terres de l’Ebre i tenint molt en compte l’àmplia àrea geogràfica que
incorpora, aquesta Mesa ha d’aconseguir tenir representació tant a nivell territorial
com sectorial.
D’altra banda, però, ha de tenir una estructura que faciliti el debat i la presa d’acords
i, per tant, és essencial tenir en compte el nombre de membres. En aquest sentit, es
planteja que a la Mesa hi hagi 1 o 2 representants màxim de cada organisme o entitat
plantejada.
En base a les anteriors consideracions, es proposa que aquesta Mesa estigui formada
pels següents membres:
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COPATE, com soci territorial del projecte, representat pel responsable màxim
de l’organisme i qui aquest consideri adient.



Els 4 consells comarcals presents al territori, representats pels seus respectius
presidents/es o amb qui aquests deleguin la seva representació.



Els 52 ajuntaments presents al territori, representats pels seus respectius
alcaldes/esses o amb qui aquests deleguin la seva representació.



Representants dels serveis territorials a les Terres de l’Ebre dels departaments
d’Administració Local, Agricultura, Empresa i Coneixement, Empresa i
Ocupació, Servei de Salut Pública a les Terres de l'Ebre, Regió Sanitària Terres
de l'Ebre i Territori i Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya.



Representants del Parc Natural del Delta de l'Ebre i del Parc Natural dels
Ports.



Representants del Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques de
la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta, del Grup d'Acció Local Litoral Costa de l'Ebre
(GALLCE) i del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.



Representats dels diferents sectors econòmics del territori (empresariat,
turisme, agricultura i pesca)



Representants dels col·legis professionals identificats en el mapa d’actor:
Col·legi Arquitectes de Catalunya. Demarcació de l'Ebre (COAC), Col·legi
d'Enginyers Tècnics Agrícoles, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau
de Tarragona i Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de les Terres de l’Ebre.
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Representants dels sindicats i patronals presents al territori: Joves Agricultors
i Ramaders de Catalunya (JARC), CCOO (també com a socis del projecte),
PIMEC Terres de l'Ebre, UGT (també com a socis del projecte), Unió de
Pagesos i USOC Terres de l'Ebre.



Representants dels Centres Tecnològics presents al territori: Centre
Tecnològic del Compòsit i Fundació CTM, Centre Tecnològic de Flix i Centre de
Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM)



Representant de la Cambra de Comerç de Tortosa



Representants d’entitats ambientals i d’estudis del territori: Fundació
d'Ecologia del Foc i Gestió d'Incendis Pau Costa Alcubierre de Tivissa, Fundació
Solà de la Fatarella, Plataforma Salvem el Montsià, Agrupació Defensa Vegetal
de l'Arròs i altres cultius del Delta, GEPEC. Grup d'Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya. Escola de naturalistes "Lo
Caro", Grup de Recerca Científica de les Terres de l'Ebre, Ebrerecerca,
Plataforma en defensa de l'Ebre, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE) i
Grup 2027.



Representants de l’IRTA



Representants de l’Observatori de l’Ebre



Representants de la URV, concretament d’aquells àmbits universitaris
presents al territori, amb especial incidència de la Càtedra d'Economia Local i
Regional que ofereix serveis de transferència de coneixement en l'àmbit de
l'economia als agents de la demarcació de Tarragona, amb una especial
sensibilitat per les Terres de l'Ebre.
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No obstant, cal tenir en compte que hores d’ara, la predisposició a participar dels
actors plantejats com a membres d’aquesta Mesa es redueix a 62. Per tant, caldrà
determinar si aquesta composició ja és suficient o si serà necessari fer alguna altra
acció de motivació per incorporar aquells altres actors no contactats.
Les sessions a realitzar per aquesta Mesa estaran en funció del desenvolupament del
projecte en la seva fase d’elaboració del Pla d’adaptació al canvi climàtic. No obstant,
a priori es planteja que puguin realitzar un total de 5 sessions:


Una primera trobada imprescindible en el procés que serà una
primera sessió de constitució i informació, que permeti
reconèixer l’estructura i explicar-ne tant les funcions com
l’organització, així com donar a conèixer la resta d’estructures
participatives del procés.



4 sessions de debat i validació de les propostes que sorgeixen per
elaborar el pla d’acció, una per als resultats de cada mesa
sectorial.



1 darrera que permeti fer el tancament del projecte i que serveixi
al mateix temps de retorn del pla d’acció definitiu.

La metodologia a seguir en totes les sessions haurà de ser participativa, però amb
una gestió i dinàmica que permetin l’eficiència i l’assoliment dels objectius plantejats.
La dinàmica a seguir serà especialment important per a les sessions de debat i
validació. Aquestes haurien de tenir com objectiu donar a conèixer les accions i
estratègies elaborades per cadascuna de les meses sectorials, així com la seva
validació. Per aconseguir-ho, es planteja la facilitació d’un treball previ mitjançant
formularis online que permetin fer una primera reflexió individual entorn l’adequació
de les propostes a analitzar. A partir d’aquí i amb la disponibilitat prèvia d’aquests
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resultats individuals, s’organitzaria la sessió en base a aquelles accions i estratègies
que no hagin assolit una validació global, per tal de poder-les debatre i decidir entorn
la seva idoneïtat. Per tal de facilitar aquest debat, s’emprarien dinàmiques
participatives dissenyades adhoc que permetessin i garantissin una participació de
tots els membres amb la major eficiència possible.

7.1.3. Meses Sectorials per a l’Adaptació al Canvi Climàtic (MeSACC) de
les Terres de l’Ebre
Tenint en compte els sectors econòmics predominants a les Terres de l’Ebre, es
planteja la creació de 4 Meses Sectorials: pel sector agrari, pel sector turístic, pel
sector pesquer i pel sector social.
Tot i que el projecte en sí es centra en els sectors econòmics en aquesta fase, tenint
present que l’objectiu és augmentar la resiliència del territori, cal pensar també en la
necessitat de que sorgeixin accions i estratègies no tant lligades al sector productiu,
sinó més lligades al sector social i territorial. És per aquest motiu, que es considera
essencial afegir una mesa sectorial social que pugui tractar entorn aquelles accions
que poden afectar més directament a la ciutadania o de les quals en pot ser
corresponsable o responsable directa.
Els membres de la Mesa Territorial que siguin representants de cadascun dels sectors
de les Meses Sectorials, haurien de formar part necessàriament de les mateixes.
D’altra banda, també cal afegir la possibilitat de que altres membres de la Mesa
Territorial en puguin formar part en base als seus propis interessos i al seu interès en
participar-hi.
La seves funcions principals seran el debat del paper de cadascun dels sectors en el
procés d’adaptació al canvi climàtic i l’elaboració de propostes d’acció per dur a
terme aquesta adaptació.
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La metodologia a seguir en aquestes sessions combinarà novament el treball
individual a partir d’eines telemàtiques amb el treball presencial de debat, i parteix
de la base que el debat es realitzarà en base a les diagnosis realitzades en el marc del
projecte.
En aquest sentit, es proposa la realització d’un màxim de 3 sessions per mesa amb
metodologies i dinàmiques similars:


Una primera sessió de validació de la diagnosi de base – amb un
treball de validació individual previ de les conclusions de la
diagnosi a partir d’una eina telemàtica que permeti, igual que en
les sessions de validació i debat de la Mesa Territorial, centrar el
debat presencial en aquelles conclusions no validades i garantir
així complir l’objectiu plantejat per a la sessió.



2 sessions més d’elaboració de propostes – per dissenyar
aquestes sessions caldrà, en primer lloc, fer una anàlisi de la
diagnosi per tal d’agrupar aquelles conclusions que facin
referència a cadascun dels sectors de les Meses Sectorials.
Posteriorment, aquestes conclusions, juntament amb aquelles
que puguin ser més transversals, es dividiran en dos grups per tal
de repartir el debat en les dues sessions plantejades. En pic es
disposi d’aquest material de base per a les sessions, caldria
dissenyar una eina telemàtica quer permeti als membres de la
Mesa fer una reflexió individual entorn accions i estratègies a
implantar per cadascun des grups de conclusions. Els resultats
degudament sistematitzats i depurats seran els que serviran per
introduir i dinamitzar les part presencial de les sessions, facilitant
el debat entorn les accions i estratègies plantejades a nivell
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individual, així com l’elaboració de noves accions i estratègies no
sorgides.
Les dinàmiques participatives a seguir per moderar les sessions presencials seran de
vital importància per garantir la participació de tots els membres, així com la
productivitat quan als resultats.
Un darrer factor a tenir en compte, principalment en relació a les sessions de les
Meses Sectorials, però també a les de la Mesa Territorial, és el factor territori. En
aquest sentit, es creu necessari que les sessions s’organitzin de forma itinerant en tot
el territori, prioritzant en el cas de les Meses Sectorials, la ubicació dels membres que
en formen part, així com la presència dels sectors econòmics als quals representen.

7.1.4. Participació i informació virtual
Tal i com ja s’ha plantejat anteriorment, les eines virtuals han de ser pilars
fonamentals en aquest procés i han de complir dos objectius:


Instaurar-se com a canals de comunicació i informació entre els diferents
actors, així com de difusió del projecte a tota la ciutadania.
En aquest sentit, es planteja la necessitat de dissenyar una pàgina web del
procés que incorpori tota la informació necessària sobre el mateix.
D’altra banda, també seria oportú incorporar en aquest web un apartat de
contacte que faciliti i centralitzi la comunicació dels actors amb la Comissió
tècnica, però que també pugui ser un mitjà de comunicació per a la resta de
població.
Finalment, podria incorporar un apartat d’accés restringit en format fòrum on
els actors poguessin fer aportacions i comentaris al procés.
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Les xarxes socials també poden constituir un mitjà de difusió del procés entre
tota la població. Per aquest motiu, es planteja utilitzar les existents a nivell
territorial i, més concretament, les d’òrgans com la Reserva de la Biosfera tant
per difondre la informació del projecte com per apropar els canals de
comunicació més genèrics del projecte al territori.


Facilitar la participació en les sessions presencials, a partir d’eines de validació
online.
Aquesta funció, tal i com s’ha explicat anteriorment, es concretaria en
consultes online que permetessin valorar aportacions ja realitzades, plantejar
temes a debatre o recollir, fins i tot, aportacions a aprofundir en les sessions
presencials.
D’altra banda, també poden constituir eines interessants per aprofundir en
aspectes concrets de cada sector o, fins i tot, d’espais geogràfics específics del
territori.
Cal tenir en compte, que els actors consultats, tot i preferir les reunions de
treball, valoren de forma molt positiva les eines online com mecanismes de
suport al debat presencial.

7.1.5. Processos de presa de decisions
La presa d’acords és un moment central de qualsevol procés participatiu que inclogui
interessos diferents. En aquest sentit, els actors consultats tenen opinions molt
diverses en relació a com s’han de prendre, ja sigui a través de votacions (amb
majories simples o absolutes) o a través d’assolir consensos mitjançant el propi
debat.
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No obstant, cal tenir molt en compte que l’objectiu del procés és l’adaptació a través
de la presa de consciència del rol que es representa i de les possibilitats existents. Així
doncs, serà important assolir consensos entre els actors implicats en cadascuna de
les accions que es plantegin, doncs seran aquests els que tindran un paper
predominant en la seva execució.
En aquest sentit, es proposa que les accions i estratègies que arribin a la Mesa
Territorial des de les Meses Sectorials, puguin ser només aquelles que els propis
membres de les Meses Sectorials consensuïn.
Tot i això, caldrà també determinar un mecanisme per desencallar propostes que, pel
seu caire estratègic o prioritari, puguin constituir-se com a fonamentals per al procés
i que requereixin d’un sistema de votacions final per tal de dur-se a terme.

7.1.6. Aspectes informatius
La informació és un aspecte clau de qualsevol procés participatiu. És per aquest
motiu que es considera imprescindible tenir en compte les següents consideracions:


Ha de ser un criteri a seguir el fet de retornar els resultats de
totes les sessions realitzades a les persones participants en les
Meses, ja sigui en la Territorial o en les Sectorials.



Però, per tal de penetrar més enllà en el territori, també es
considera important poder fer arribar aquests resultats a tots
aquells actors identificats però que, per un motiu o altre, no
acabin participant directament en el procés.

A banda, si es persegueix un objectiu global de territori, també serà clau que els
avenços del projecte arribin a tota la població mitjançant missatges que facin propers
els resultats i que facilitin la identificació amb els mateixos.
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8.

Proposta d’indicadors

Disposar d’indicadors de seguiment que permetin avaluar el funcionament de la
participació, així com l’impacte socio-econòmic de les accions del projecte, és de vital
importància.
En relació als indicadors de seguiment del funcionament de la participació, els que es
proposen són els que apareixen a la taula següent:
INDICADOR
Nombre de participants en les diferents sessions realitzades
Representació de les diferents tipologies d’actors
Adequació objectius i metodologia sessions
Adequació dinamització sessions
Adequació convocatòria i comunicació
Nivell de consens segons nombre d’aportacions

FONT
Informes sessions
Informes sessions
Valoració participants
Valoració participants
Valoració participants
Informes sessions

No obstant, resulta complex poder elaborar uns indicadors que avaluïn l’impacte
d’unes accions que encara no s’han elaborat. Per aquest motiu, els que es proposen a
priori són alguns dels utilitzats per a l’elaboració de l’indicador global d’adaptació als
impactes del canvi climàtic a Catalunya, elaborat en el marc estratègic de planificació
de polítiques de canvi climàtic –l’ESCACC– i d’un projecte demostratiu a nivell de
l’Europa mediterrània –Life MEDACC.
ÀMBIT
AGRICULTURA

TURISME

INDICADOR
Total producció agrícola de cultius de secà
amb valor afegit (t): olivera+vinya
Pèrdues en produccions agrícoles causades per
factors ambientals
Disponibilitat de mesures d’estalvi d’aigua
Disponibilitat de mesures d’estalvi d’energia
Pernoctacions totals establiments hotelers (%
trimestral/total any)
Disponibilitat de mesures d’estalvi d’aigua
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Idescat (Producció agrícola.
Principals productes).
Sector agrícola i sindicats
agrícoles
Sector turístic del territori
Sector turístic del territori
Sector turístic del territori
Sector turístic del territori
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ENERGIA

FORESTAL

AIGUA

TRANSPORT

EMISSIONS
QUALITAT
VIDA

Disponibilitat de mesures d’estalvi d’energia
% Consum energia elèctrica obtinguda per
origen renovable
Nombre d’instal·lacions de règim especial

Sector turístic del territori
Institut Català de l’Energia i
Eurostat
Institut Català d’Energia de
Catalunya.
Intensitat energètica primària (contingut Institut Català d’Energia de
energètic del PIB) (tep/milió d'€ de l'any 2000) Catalunya.
Aprofitaments de fusta per llenya i biomassa Departament d'Agricultura,
(t)
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
Consum final d’energia del sector industrial i Institut Català d’Energia
serveis (ktep)
Producció de productes forestals (excepte Departament d'Agricultura,
fusta i llenya) (t): suro+tòfones i altres Ramaderia,
Pesca,
bolets+pinyó
Alimentació i Medi Natural.
Hectàrees cremades per incendi (%)
Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
Consum d’aigua. Facturació indústria i serveis Agència Catalana de l’Aigua
(m3)
Volum d’aigua facturada en el sector domèstic Agència Catalana de l’Aigua
a Catalunya (m3)
Viatgers en ferrocarril Renfe i FGC (milers)
Idescat. Renfe Operadora i
Ferrocarrils
de
la
Generalitat de Catalunya
(FGC).
Mercaderies en ferrocarril Renfe i FGC (milers Idescat. Renfe Operadora i
de tones)
Ferrocarrils
de
la
Generalitat de Catalunya
(FGC).
Viatgers transportats en autobusos (milers)
Idescat. Departament de
Territori i Sostenibilitat.
Emissions de GEH del sector industrial (milers Oficina Catalana del Canvi
de t de CO2 eq)
Climàtic.
Taxa de risc a la pobresa: després Idescat
transferències socials
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En qualsevol cas, aquesta darrera és una proposta hipotètica que caldrà revisar i
segurament ampliar en base a les accions que finalment sorgeixin del procés i que
siguin objecte d’avaluació.
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Annex 1 – Actors a incloure en el procés participatiu
N

Nom i cognoms

Tipus agent

1

Adam Tomàs i Roiget

Representant

2

Albert Folch

Representant

3

Albert Hernández

Representant

4
5
6

Àlex Farnós Bel
Àngels Llombart Ferreres
Anna Roca

7
8

Àmbit

Prioritat

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR PÚBLIC

1

Associació Turisme Rural de les
Terres de l'Ebre (ATUREBRE)

SECTOR ECONÒMIC

1

Agent particular
Representant
Agent particular

Ajuntament Rasquera

SECTOR EXPERTS
SECTOR PÚBLIC
SECTOR EXPERTS

1
2
2

Antonio Suarez Franquet

Representant

ST Territori i Sostenibilitat
Ajuntament Riba-roja d'Ebre

SECTOR PÚBLIC

1

Azael Fabregat

Agent particular

SECTOR EXPERTS

1

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR ECONÒMIC
SECTOR EXPERTS

1
1

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR ECONÒMIC

1

SECTOR EXPERTS
SECTOR EXPERTS
SECTOR ECONÒMIC

1
1
2

SECTOR EXPERTS

1

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR EXPERTS
SECTOR EXPERTS
SECTOR PÚBLIC

1
1
2

SECTOR ECONÒMIC

1

SECTOR PÚBLIC
SECTOR PÚBLIC

1
2

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR ECONÒMIC

2

SECTOR ECONÒMIC

1

9

Begoña Garcia Barco

Representant

10
11

Candelària Andreu
Carles Ibáñez

Representant
Representant

12

Carles Luz Muñoz

Representant

13

Cinta Pascual Montañés

Representant

14
15
16

Climent Ferré
Cristina Sánchez
Cristina Tous

Agent particular
Agent particular
Representant

17

Cristóbal Aguilera

Representant

18

Daniel Andreu Falcó

Representant

19
20
21

Representant
Representant
Representant

23
24

David Altadill
Dolors Furones
Enric Adell Moragrega
Eusebio Francisco Rosales
Pepiol
Ferran Grau Verge
Francesc Moliné Rovira

25

Gemma Carim Gironés

Representant

26

Gerardo Bonet

Representant

27

Gina Fornós Bo

Representant

22

Organisme / entitat a la que
representa
Ajuntament Amposta
Patronat de Turisme de les
Terres de l'Ebre

Representant
Representant
Representant

Consorci Intercomarcal
d'Iniciatives Socioeconòmiques
de la Ribera d'Ebre i de la Terra
Alta
DOP de l'Oli de la Terra Alta
IRTA (Ecosistemes Aqüàtics)
Ajuntament Gandesa
Consell Comarcal Terra Alta
Associació de dones directives i
emprenedores de l'Ebre
(ADEDE)

Fundació Agroterritori
IRTA (Entorn empresarial
aqüícola)
Consell Comarcal Baix Ebre
Ajuntament Aldea
Observatori de l'Ebre
IRTA
Ajuntament Paüls
Confraria de Pescadors Verge
del Came de la Ràpita
ST Agricultura
Ajuntament Móra la Nova
Consell Comarcal Ribera
Ajuntament de Vinebre
Federació de Productors de
Mol·luscs del Delta de l'Ebre.
FEPROMODEL
Associació d'Empreses i
Activitats Turístiques del Delta
de l'Ebre (AEATADE)
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Organisme / entitat a la que
representa
ST Salut - Regió Sanitària Terres
de l'Ebre
Grup d'Acció Local Litoral Costa
de l'Ebre (GALLCE)
Comunitat de Regants de la
Terra Alta

N

Nom i cognoms

Tipus agent

Àmbit

Prioritat

28

Ismael Piñas Forcadell

Representant

29

Joan Alginet

Representant

30

Joan Baptiste Esteve i Meix

Representant

31

Joan Castor Gonell Agramunt

Representant

Ajuntament Sant Jaume d'Enveja SECTOR PÚBLIC

2

32

Joan Ignasi Valldeperez Cugat

Representant

Comunitat General de Regants
de la Dreta de l'Ebre

SECTOR ECONÒMIC

1

33

Joan Iniesta Llop

Agent particular

SECTOR EXPERTS

2

SECTOR SOCIAL

1

SECTOR PÚBLIC

2

SECTOR PÚBLIC
SECTOR PÚBLIC
SECTOR ECONÒMIC

1
2
1

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR ECONÒMIC

1

34

Joan Josep Duran

Representant

35

Joan Juncà Cubells

Representant

36
37
38

Joan Mestre
Joan Moisés Reverté
Joan Nogués

Representant
Representant
Representant

Centre d'Estudis de la Ribera
d'Ebre (CERE)
Ajuntament La Torre de
l'Espanyol
Parc Natural dels Ports
Ajuntament La Sénia
Unió de Pagesos

39

Joaquim Ferràs Prats

Representant

Ajuntament Horta de Sant Joan SECTOR PÚBLIC

2

40

Joaquim Jaume Roé Arasa

Representant

Cooperativa de Santa Bàrbara

SECTOR ECONÒMIC

1

41

Joaquim Paladella Curto

Representant

SECTOR PÚBLIC

2

42

Jordi Casanova

Representant

SECTOR ECONÒMIC

1

43
44

Jordi Dolcet
Jordi Rius

Representant
Representant

SECTOR ECONÒMIC
SECTOR ECONÒMIC

2
1

45

Jorge Diogène

Representant

Ajuntament Batea
Cooperativa d'Arrossarires del
Delta de l'Ebre, SCCL i Federació
de Cooperatives Agràries de
Catalunya
Cooperativa de l'Aldea
DO del vi de la Terra Alta
IRTA (Mol·lusc, factors vinculats
amb la seva seguretat
alimentària)

SECTOR EXPERTS

1

46
47

Josep Bertomeu
Josep Casadó

Agent particular
Representant

CCOO

SECTOR EXPERTS
SECTOR ECONÒMIC

1
1

48

Josep Ma. Lluís

Representant

Centre Tecnològic del Compòsit SECTOR ECONÒMIC

2

49

Josep Maria Lleixà Lleixà

Representant

Ajuntament Mas de Barberans

SECTOR PÚBLIC

2

50
51
52
53
54

Josep Mas Sabaté
Juan Antonio Duro
Lluís Soler i Panisello
M. Carme Navarro Balada
M. Carmen Jiménez

Representant
Agent particular
Representant
Representant
Agent particular

Ajuntament Alfara de Carles

SECTOR PÚBLIC
SECTOR EXPERTS
SECTOR PÚBLIC
SECTOR PÚBLIC
SECTOR EXPERTS

2
2
2
1
2

55

Manolo Tomàs

Representant

Plataforma en defensa de l'Ebre SECTOR SOCIAL

1

56

Marc Piñol

Representant

Cooperativa Grup Fruiter de
Benissanet

1

Ajuntament Deltebre
Consell Comarcal Montsià
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N

Nom i cognoms

Tipus agent

57
58

Margarita Rodríguez
Maria José Beltrán Piñol

Representant

Organisme / entitat a la que
representa
Cooperativa de Gandesa
Ajuntament Tivenys

59

Maria Teresa Mariné Solé

Representant

Ajuntament Villalba dels Arcs

60

Marina Soler Villarroya

Representant

61
62

Mercè Miralles
Miguel Alonso Cruelles

Representant
Representant

63

Miquel Àngel Arasa Fava

Representant

64

Miquel Brull Arbós

Representant

65
66
67

Montse Esteve
Núria Gil
Núria Ventura Brusca

Agent particular
Agent particular
Representant

68

Pere Albacar

Representant

69

Pere Josep Jiménez

Representant

70
71
72

Rafel Curto
Ramón Agustí Muñoz Verge
Roger Aviñó Marí

Agent particular
Representant
Representant

73

Ruben Alegria

Representant

74
75

Sandra González
Sara Sánchez

Agent particular

76

Sergio Zaragoza

Representant

Comunitat General de Regants
de l'Esquerra de l'Ebre

SECTOR ECONÒMIC

1

Col·legi d'Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
d’Edificació de les Terres de
l’Ebre

SECTOR ECONÒMIC

1

Consell Regulador de la DOP de
l'Oli del Baix Ebre i Montsià
(ACOBEM)
ST d'Empresa i Coneixement
Protecció Civil
ST Salut - Servei de Salut Pública
a les Terres de l'Ebre
Confraria de Pescadors de
l'Ametlla de Mar

Àmbit

Prioritat

SECTOR PÚBLIC

2

SECTOR PÚBLIC

2

SECTOR ECONÒMIC

1

SECTOR PÚBLIC
SECTOR PÚBLIC

1
2

SECTOR PÚBLIC

1

SECTOR ECONÒMIC

1

SECTOR EXPERTS
SECTOR EXPERTS
SECTOR PÚBLIC

1
2
2

Ajuntament Ulldecona
Coopertiva Soldebre (oli, cítrics,
SECTOR ECONÒMIC
fruits secs)
Grup de Natura Freixe i Reserva
Natural de Sebes i Fundació
SECTOR SOCIAL
CTM.
SECTOR EXPERTS
Ajuntament La Galera
SECTOR PÚBLIC
Ajuntament Xerta
SECTOR PÚBLIC
Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i SECTOR PÚBLIC
Montsià. Gerent
IGP Clementina
SECTOR EXPERTS

1
1
2
2
2
1

1

77

Teresa Arnal Vidal

Representant

78
79
80

Tomàs Fosch
Valentí Marín
Víctor Gimeno

Agent particular
Representant
Representant

UGT
Grup 2027

SECTOR EXPERTS
SECTOR ECONÒMIC
SECTOR SOCIAL

2
1
1

81

Representant

Consorci de la Serra de Llaberia

SECTOR PÚBLIC

2

82

Representant

SECTOR ECONÒMIC

1

83

Representant

USOC Terres de l'Ebre
Fundació d'Ecologia del Foc i
Gestió d'Incendis Pau Costa
Alcubierre de Tivissa

SECTOR SOCIAL

1
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