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PARAULES DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL COMARCAL
El present Pla de Reactivació Socioeconòmica
de la Cerdanya neix arran d’una situació
extrema de pandèmia mundial. I és en aquests
moments quan els territoris hem pogut
mesurar el nostre grau de resiliència i
capacitat de sobreviure i poder tirar endavant.
En el cas de la Cerdanya, tothom ha pogut
constatar que tenim una comarca amb una
dependència excessiva d’un únic sector
productiu, el turisme. Aquest fet és un punt de
feblesa de cara a poder resistir la situació
actual de fort impacte econòmic i social i de
desequilibri ambiental.
Aquest pla, amb aquesta constatació compartida, ha volgut definir quines han de
ser aquestes polítiques transversals i quines accions s’han de concretar perquè la
Cerdanya esdevingui un territori resilient i fort davant d’adversitats. Si aconseguim
això, les persones que hi vivim també tindrem un futur més esperançador i amb
més qualitat de vida, que és el que volem: el millor per la Cerdanya i la seva gent.
Roser Bombardó i Bagaria
Presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya
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PREÀMBUL
Exposició de motius
La Cerdanya és una comarca que compta amb una notable tradició consolidada
d’elaborar plans d’intervenció conjunts per encarar el futur col·lectiu. Així, el Consell
Comarcal, com a òrgan de governança del territori, ha procurat des dels seus inicis
aportar la necessària visió estratègica de conjunt, sabent que l’ús endreçat dels
recursos, la captació de finançament extern extraordinari i l’alineació d’interessos
i voluntats són la clau de volta del desenvolupament de la comarca.
El desenvolupament local és una estratègia d’intervenció liderada des de les
autoritats públiques locals que, necessàriament, ha d’implicar els agents socials,
cívics i el teixit empresarial del territori. D’altra banda, els objectius del procés o
projecte de desenvolupament local només poden ser fixats localment i cada
territori ha d’identificar les seves especificitats i els seus reptes. Resulta evident
que, qualsevol territori, amb independència de quin sigui el seu nivell de
desenvolupament, sempre té uns o altres reptes que ha d’abordar per garantir el
futur benestar individual dels seus habitants i també la seva mateixa viabilitat com
a territori, evitant -per exemple- processos com la despoblació o les fuites de
talent. Així, un territori haurà de saber prioritzar un procés de reconversió
productiva, o una reformulació de la seva oferta formativa per respondre a les
necessitats del mercat de treball, o abordar algun tipus de repte ambiental que
amenaci la seva viabilitat ecològica. Sigui com sigui, en la perspectiva del
desenvolupament local, sempre hi ha una -o, normalment, moltes- qüestions per
abordar i cal fer-ho ens els termes explicitats anteriorment.
Afortunadament, la Cerdanya ha sabut plantejar els seus reptes en àmbits claus
de la seva realitat socioeconòmica com són el turisme i la producció
agroalimentària local. Però també l’orientació professional i la millora de la seva
oferta formativa. I d’aquí se’n deriva el fet que al si del Consell Comarcal s’hagi
consolidat un equip de tècnics i tècniques vinculats al desenvolupament local
preparat per abordar els reptes que es plantegen en el present Pla de Reactivació
Socioeconòmica. Ara bé, malgrat el coneixement que actualment hom té sobre la
realitat i els processos que tenen lloc al territori i a la societat cerdana, hi ha un
conjunt de mancances estructurals que romanen en el temps perquè són difícils
de revertir. Addicionalment, sobre aquestes clivelles socioeconòmiques que
tenallen el futur social, econòmic i ambiental de la Cerdanya, hi ha impactat la crisi
de la COVID-19, que no ha fet més que agreujar-les. O, dit d’altra manera, la crisi
sanitària iniciada el 2020 ha posat, negre sobre blanc, els reptes de
desenvolupament local que la Cerdanya té plantejats en l’actualitat.
Aquest motiu justifica la demanda del Pla de Reactivació Socioeconòmica. Ara bé,
cal tenir present que per respondre a l’impacte socioeconòmic negatiu de la crisi
sanitària actual, només poden prendre’s dos tipus de mesures. En primer lloc, les
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mesures de tipus reactiu, que intenten parar el cop i atendre les demandes més
urgents. En aquest sentit, des de les administracions locals, el govern espanyol i
la Generalitat de Catalunya ja s’ha respost amb petites subvencions, exempcions
o endarreriments en els pagaments d’impostos i facilitant la informació sobre
altres recursos disponibles per part d’altres administracions. En segon lloc, hi ha
les mesures de tipus proactiu. Aquestes, tenen per objectiu abordar els reptes
estructurals que té plantejats el territori, l’economia i la societat cerdana i que la
pandèmia ha fet evidents en tota la seva cruesa. Però no només això, perquè les
mesures de tipus proactiu també permeten aprofitar les noves oportunitats
generades per la crisi sanitària de la COVID-19, amb un clar component de reflexió
i estratègia.
En conseqüència, el present Pla de Reactivació Socioeconòmica no incorpora
mesures, accions o projectes de tipus reactiu i sí que incorpora una intervenció
pública -holística i coordinada- que vol revertir algunes de les mancances
estructurals que hipotequen el futur col·lectiu de la Cerdanya i que també vol
aprofitar les noves oportunitats generades, com per exemple la reconversió
turística o les possibilitats de la transició digital.
En aquest punt, cal aclarir que el Pla de Reactivació Socioeconòmica de la
Cerdanya no és un pla estratègic clàssic, tot i que -com no podia ser d’altra
manera- incorpora una visió estratègica al llarg de la seva elaboració i en els
continguts finals. Més concretament, allò que diferencia el present Pla de
Reactivació en comparació amb un pla estratègic tradicional és:
•

•

•

Els projectes i les accions han estat dissenyades de manera que hi ha una
capacitat tècnica efectiva per tirar-les endavant alhora, dins dels terminis
establerts en el Pla. En aquest sentit, no s’ha establert una priorització atès
que les línies d’acció ja havien estat prèviament prioritzades i hi ha la
voluntat de generar impacte tan aviat com sigui possible. Així, s’ha fet una
priorització molt acurada de les accions a emprendre, excloent
conscientment temàtiques que no s’ha convingut com a prioritàries dins
del Pla de Reactivació
La perspectiva temporal del Pla de Reactivació s’ha situat en el curt termini,
és a dir, a dos anys vista. Per contra, en la perspectiva d’una planificació
estratègica clàssica, el focus acostuma a posar-se en el mig termini (entre
dos i quatre anys) o en el llarg termini (entre quatre i sis anys). En aquest
sentit, els projectes i accions contemplats han de donar resultats abans de
dos anys, sent aquest un lapse temporal en el qual sembla raonable que els
efectes de la crisi sanitària iniciada el 2020 encara hi podran tenir un efecte
Els projectes i les accions del Pla, quan coincideixen amb altres temàtiques
que ja compten amb un treball previ i amb un pla estratègic propi, han estat
pensades i definides de manera que encaixin les accions ja en marxa i les
reforcin, evitant duplicitats i cercant la complementarietat.
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Assenyaladament, aquest ha estat el cas en els àmbits del turisme i de la
producció agroalimentària local
Finalment, però no menys important, les accions han estat pensades per
ser assumides des d’ara per part del cos tècnic local, de manera que els
projectes d’intervenció del Pla s’iniciaran en paral·lel

En definitiva, el Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Cerdanya ha de ser un
instrument que sumi amb la tasca de desenvolupament local que de fa anys es
porta a terme a la comarca i que abordi -de manera selectiva i decisiva- alguns
dels reptes estructurals que té plantejats la societat i el territori cerdà.

Metodologia emprada
En relació a la metodologia, val a dir que en el moment inicial del procés de
redacció del Pla, es van mantenir un seguit de reunions de treball entre la direcció
del Consell Comarcal, una representació dels i les tècniques de desenvolupament
local del Consell i l’equip consultor que ha donat suport al pla. En aquest moment
inicial es va acordar la següent metodologia de treball:
1.

2.

3.

Endegament de l’estudi de la diagnosi territorial de la Cerdanya, amb el
focus posat en l’impacte de la COVID-19. La diagnosi ha tingut dues parts
fonamentals (la documentació generada pot consultar-se en els Annexos 1
a 9) :
a. Enquesta municipal a ajuntaments sobre el seu bagatge, atributs i
reptes en desenvolupament local
b. Elaboració de la diagnosi socioeconòmica i territorial
Selecció dels continguts temàtics del Pla de Reactivació Socioeconòmica
de la Cerdanya, que ha tingut dos moments:
a. Valoració i presa de decisió entorn les temàtiques a incloure i
prioritzar dins del pla, en el marc de la coordinació del projecte
(direcció i gerència de Consell Comarcal, selecció dels i les tècniques
de desenvolupament local del Consell i l’equip consultor extern que
ha donat suport a la redacció del pla)
b. Realització d’una nova enquesta a agents públics i privats de la
comarca per validar la decisió presa i conèixer la seva valoració (en
termes de valor, prioritat i proximitat) amb els àmbits temàtics del
pla
Definició dels continguts del pla, amb l’objectiu d’identificar projectes i
accions, el qual ha tingut una doble vessant d’interlocució:
a. Realització d’entrevistes als tècnics i a les tècniques de
desenvolupament local del Consell Comarcal
b. Presentació de la primera proposta de continguts del pla
c. Contrast de la primera proposta de continguts en el marc de la
coordinació del projecte (direcció i gerència de Consell Comarcal,
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selecció dels i les tècniques de desenvolupament local del Consell i
l’equip consultor extern que ha donat suport a la redacció del pla)
d. Realització d’algunes entrevistes addicionals a professionals
externs de determinades entitats cerdanes (empreses privades,
Hospital de Cerdanya, IES Pere Borrell)
e. Elaboració de la proposta definitiva dels projectes i les accions del
pla
Redacció del document del Pla de Reactivació Socioeconòmica de la
Cerdanya en la seva versió definitiva
Validació definitiva del pla i aprovació en el si del Consell Comarcal (Consell
d’Alcaldies i Ple del Consell Comarcal)
Convocatòria del Grup Expert per al seguiment de l’aplicació del pla

Gràficament,

Llista de persones participants
En funció de la rapidesa i amb l’objectiu de definir un procés de participació
ciutadana operatiu i acotat als curts marges establerts per a la redacció del pla, es
va optar per mantenir entrevistes amb l’equip tècnic i amb algun agent extern quan
es cregués oportú i, també, per passar una enquesta de contrast sobre continguts
i priorització del pla al màxim nombre de participants possibles.
En total, 90 persones han participat en l’elaboració del pla, comptant les
entrevistes a professionals externs (4) i membres del Consell Comarcal (10), així
com les respostes a les enquestes municipals i de priorització de línies d’acció (69
membres de la societat civil i 13 del Consell Comarcal, 6 de les quals també van
participar en la ronda d’entrevistes).
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L'ANÀLISI DAFO DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA A LA CERDANYA
En aquest apartat es fa la valoració del diagnòstic territorial, de les aportacions a
l’enquesta als municipis i de les aportacions qualitatives de les entrevistes
mantingudes, juntament amb la diagnosi territorial adjunta a l’Annex 8.
L’anàlisi DAFO aplicat a l’anàlisi d’un territori permet conèixer-ne les
característiques en funció de dues variables: què és positiu o negatiu i quins
factors tenen el seu origen en la comarca i quins tenen un origen més ampli o
global. Gràficament:

Per tant, el DAFO del Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Cerdanya és el
següent:

Debilitats / febleses
Enquesta als municipis
§

Cal destacar la manca de sòl industrial disponible i l’oferta limitada
d’oportunitats laborals, que s’ha vist agreujada arran de la crisi de la COVID19. Al 2019, l’atur registral a la Cerdanya va assolir un mínim lleugerament
per sobre del 5%, però la pandèmia ha fet que aquesta taxa s’hagi gairebé
duplicat al 2020

§

Per últim, els agents del territori també consideren que caldria incrementar
el nombre de centres formatius i l’oferta de recursos per al públic familiar,
així com els recursos i actius artístics i culturals

Estructura demogràfica
§

A partir del 2018 es produeix un lleuger creixement demogràfic a la
Cerdanya, que trenca la tendència negativa dels anys anteriors, però la
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comarca, tot i recuperar-se de la davallada, encara es troba lleugerament
per sota del nombre màxim d’habitants assolit el 2012
§

Tot i l’augment poblacional experimentat per la Cerdanya en aquests darrers
anys, el seu pes demogràfic respecte el conjunt territorial de Catalunya
roman estancat

§

La comarca de la Cerdanya presenta una piràmide de població regressiva,
en els grups intermedis que no pas a la base i amb un gruix important de
població a la part superior, a causa del descens de la natalitat i l'envelliment
continuat de la població

§

La mitjana d’edat de la població a la comarca s’ha vist augmentada de
manera constant durant els darrers anys, sense que la tendència a
l’augment de la població d’ençà del 2018 hagi aconseguit canviar-la

§

La mitjana d’edat a la Cerdanya ha passat dels 42,56 anys del 2015 als 43,23
del 2019, confirmant una estructura demogràfica de la comarca orientada a
l’envelliment

§

A Catalunya, la mitjana d’edat ha passat dels 42,1 anys del 2015 als 42,7 del
2019, mostrant també un envelliment semblant de la població en aquest
període

§

La comarca de la Cerdanya presenta el 2020 una població total de 18.525
habitants, distribuïts de manera molt irregular en els 17 municipis de la
comarca. Puigcerdà, capital comarcal, representa un 51,20% del volum total
de població

§

Els municipis de més població són Puigcerdà, Bellver de Cerdanya, Alp i
Llívia, que plegats representen el 78,74% del total de la població comarcal,
mentre que el conjunt de la resta dels 13 municipis, suposen només el
21,26% de la població

§

La comarca de la Cerdanya té 11 municipis a la província de Girona i 6 a la
de Lleida, que representen el 81,7% i el 18,3% de la població total,
respectivament

§

En línies generals, la taxa de creixement natural es considera alta si supera
el 20 per mil, moderada si es troba entre el 10 per mil i el 19 per mil i baixa
si és inferior al 10 per mil, tot i que aquesta escala no s’ha pas de prendre en
un sentit estricte. A la Cerdanya, la taxa de creixement natural és negativa i
ha tendit a decréixer, tot i l’estabilització durant el període 2015-2017,
accentuant-se aquesta davallada en les darreres dades del 2019, amb una
taxa bruta de creixement natural de -1,8 per mil

§

La Cerdanya mostra un clar descens de la taxa de creixement natural a partir
del 2017, mostrant una tendència contraposada amb les dades de
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Catalunya, que, tot i mostrar unes dades de creixement natural negatiu,
mantenen una línia força estable d’ençà del 2016
§

A la Cerdanya, la taxa de bruta de creixement total ha estat molt irregular els
darrers anys, passant dels valors més aviat negatius del període 2015 - 2017
a un clar creixement d’ençà del 2018

§

L’evolució demogràfica de la població de la Cerdanya ha estat marcada els
darrers anys per l’envelliment, la qual cosa vol dir que la població de més
edat ha anat prenent cada vegada més pes en l’estructura poblacional
comarcal

§

L’ índex d’envelliment de la població de la comarca ha passat de 116,6 el
2015 a 129,3 el 2020, tot mostrant una clara tendència a l’envelliment

§

A Catalunya també s’hi observa un envelliment de la població, passant de
114,6 a 124,2 en el mateix període. L’envelliment de la població de la
Cerdanya respecte a Catalunya s’ha accentuat de manera ben palesa en el
període 2015-2020

§

En termes relatius, a la comarca hi ha disminuït el percentatge de població
estrangera, tot passant del 16,60% sobre el total el 2010 al 14,18% el 2019

§

El 2019, la Cerdanya presentava una població total de 18.192 habitants, dels
quals 2.580 eren d’origen estranger, la qual cosa representa un 14,18% del
total de la població de la comarca. La població d’origen estranger es troba
representada de manera molt irregular en els 17 municipis de la comarca. A
Puigcerdà, capital comarcal, la població d’origen estranger és d’un 20,10%
sobre la població total

§

Puigcerdà acollia el 2019 un 72,13% del total de la població d’origen
estranger de la comarca, mentre que hi havia 13 municipis amb un
percentatge inferior al 5% de població estrangera i 3 municipis, Alp, Llívia i
Bellver de Cerdanya, amb un percentatge d’ entre el 5% i el 7% sobre el total
de la seva població

§

L’emigració a la Cerdanya mostra una tendència similar al llarg dels anys
2015-2019, essent el 2018 l’any que més emigració registra i el 2016 el que
menys

§

La població emigra preeminentment a la resta de la UE i d’Amèrica i en
menor mesura rep també immigració de la resta d’Europa

Teixit productiu
§

El lloguer de locals comercials és car, sobretot a Puigcerdà. Això fa que la
supervivència dels comerços que venen productes que no són de primera
necessitat no pugui dependre només de la població autòctona. La davallada
del turisme causada per la pandèmia de la COVID-19 ha causat el tancament
d’alguns comerços a la capital
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§

Malgrat l’existència d’algunes iniciatives conjuntes entre productors locals,
predomina una visió individualista entre els empresaris de la comarca. Això
dificulta el foment de sinergies i l’aprofitament d’economies d’escala que es
deriven de l’associacionisme

§

L’economia cerdana és molt dependent del turisme, que, a més, és molt
estacional i està poc diversificat. Aquesta dependència va fer que els efectes
del confinament perimetral de la comarca al Nadal fossin més pronunciats

§

Les associacions de comerciants de la comarca no tenen un percentatge
prou significatiu d'associats que pugui representar un bon percentatge del
sector. L'Associació de Comerç de Puigcerdà és la que hi té un pes més
rellevant. Falta desenvolupar una visió compartida de la comarca

§

Una de les dificultats que impedeixen la viabilitat d’una plataforma de
comerç en línia d’àmbit comarcal (com les iniciatives de l’Agrobotiga i la
Piriteca) és la incertesa en l’aprovisionament. És a dir, les dificultats per
mantenir els fluxos d’estoc necessaris per respondre a la demanda

§

Amb la reactivació del sector de la construcció post-pandèmia, s’ha detectat
una manca de personal qualificat en el camp dels oficis

Estructura del mercat de treball
§

El sector amb més proporció d’aturats durant tot el període és, de manera
molt palesa, el sector serveis, seguit molt de lluny per la construcció, la
indústria i l’agricultura

§

La distribució de la població desocupada posa en relleu les característiques
pròpies de la comarca de la Cerdanya, on el sector serveis hi té una
presència molt rellevant i molt per sobre de la resta

§

Durant els darrers anys hi havia hagut una clara tendència a la reducció del
nombre de persones a l’atur, que es veu estroncada l’any 2019, el qual es
manté estable. Les dades del 2020 suposen un increment molt important
de la taxa d’atur

§

L’atur registrat que comprèn el període 2010-2020, mostra com d’ençà del
2012 l’atur registrat havia tingut una clara tendència a la baixa, que s’ha vist
estroncada el 2020

§

El sector serveis, el qual és el principal generador d’ocupació, és el més
afectat per la pujada d’atur registrat, també proporcionalment

§

L’anàlisi del nombre de persones aturades permet observar que el grup
d’edat comprès entre els 45 i els 54 anys és el que presenta més volum

§

La franja compresa entre els 35 i els 64 anys representa un volum semblant
de persones aturades
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§

Desglossant les dades d’atur per nivells formatius observem que la majoria
dels aturats (un 66%) han completat estudis secundaris. Els segon grup
amb un major nombre d’aturats (un 12% del total) és el de persones amb
estudis de Formació Professional i altres

§

Aquestes dades poden reflectir una major probabilitat entre les persones
amb estudis secundaris d’estar a l’atur, però també són indicatives del nivell
formatiu mitjà de la població de la comarca (vegeu el gràfic “Nivell de
qualificació. Cerdanya. 2011”)

§

El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social d’homes és clarament superior
al de les dones durant tota la sèrie

§

Fins al desembre del 2019, el nombre d’afiliacions d’homes entre el
desembre i el març, tendeix a pujar, mentre que el de dones tendeix a baixar

§

Al març del 2020 hi ha una important baixada del nombre d’afiliacions, que
tendeix a recuperar-se fins al desembre del 2020

§

Al març del 2020 es produeix una baixada important del nombre d’afiliats
respecte el desembre del 2019, que tendeix a recuperar-se durant el juny i el
setembre, per tornar a baixar al desembre del 2020

§

El nombre de persones aturades havia tingut un clar decreixement en tots
els grups d’edat els darrers anys, però l’any 2019 es dóna un canvi de
tendència i, tot i que el nombre de persones en situació d’atur es manté, hi
ha un cert increment en els grups d’edat compresos entre els 20-24 anys i
entre els 55 i més, mantenint-se a nivells semblants a la resta

§

El 2020 hi ha una tendència molt marcada a l’alça del nombre de persones
aturades en tots els grups d’edat a partir dels 20 anys, especialment punyent
en el grup d’edat d’entre els 40-54 anys

§

El gràfic mostra que l’any 2011 el nivell de formació mitjà a la comarca de la
Cerdanya era mitjà-baix

§

En la comparativa de la importància del PIB per sectors de la Cerdanya amb
Catalunya, cal esmentar diversos aspectes molt importants a l’hora
d’entendre la realitat econòmica de la comarca. Segons dades del 2019, la
Cerdanya s la comarca de Catalunya amb menys importància del PIB en el
sector industrial. El baix pes de la indústria fa que l’economia de la Cerdanya
sigui poc resilient i molt vulnerable a xocs de demanda

Vulnerabilitat i dependència
§

El col·lectiu de persones amb grau de discapacitat amb més representació
a la Cerdanya és el de la franja compresa entre el 33% i el 64%, el qual, amb
402 persones, suposa un 59,64% sobre el total
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§

Les persones amb un grau de discapacitat d’entre el 65% i el 74%
representen un 23,44%, mentre que les que tenen un grau superior al 75%
suposen un 16,91%

§

El homes suposen el 54% de les persones amb reconeixement de grau de
discapacitat, davant del 46% que representen les dones

§

El nombre de consultes ateses pel SIAD ha crescut durant el període 20152020, tot i que l’any 2018 va ésser l’any amb menys demanda per part de
dones d’ençà del 2015. S’observa un increment important el 2020 respecte
el 2019

§

Hi ha hagut un important increment de peticions d’informes per part de les
empreses de subministraments energètics a l’àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal. Entre el primer trimestre del 2019 i el primer trimestre del
2021, el nombre de peticions va passar de 108 a 515. També s’ha detectat
un increment de consultes en relació a la pobresa energètica.

Oferta turística i esportiva
§

El nombre de places de càmping va caure en un 5,43% el 2019, passant de
4574 el 2015 a 4278 el 2019

§

No es duen a terme treballs de manteniment periòdics dels camins i senders
de la comarca, i això fa que algunes parts de la xarxa estiguin en mal estat i
que la senyalització sigui deficient en alguns punts

§

D’entre tots els tipus de places turístiques, a la Cerdanya hi predominen els
habitatges turístics i els càmpings. El nombre de places hoteleres se situa
en tercer lloc

§

Per contra, el nombre de places en residències turístiques és molt reduït

§

Les àrees d’activitat esportiva són les que han patit un retrocés més
important al llarg dels anys, especialment en el període 2015-2019

Anàlisi de l’impacte de la COVID-19
§

La primera onada del coronavirus va afectar negativament l’economia de la
Cerdanya i la de Catalunya en general. Cal tenir present que l’alta
dependència que suposa el sector serveis a la comarca va fer que
l’economia se’n veiés especialment afectada

§

Durant la segona onada del coronavirus, els contagis es varen multiplicar de
manera més generalitzada fins al llindar dels mesos d’octubre i novembre,
en què es va superar el pic d’aquesta onada. A finals de novembre la situació
havia millorat, però a partir de mitjans de desembre va tornar a empitjorar

§

Entre el 23 de desembre del 2020 i el 6 de gener del 2021 es va decretar el
confinament de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès, de manera que
no es permetia la connexió ni entre elles ni amb la resta de Catalunya
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Aquesta mesura va afectar molt negativament l’economia de la comarca,
que ja estava preparada per a afrontar el període de Nadal. Les
conseqüències d’aquestes mesures varen suposar un daltabaix pel sector
serveis, el qual és el sector predominant i precisament la temporada d’hivern
i molt especialment les vacances de Nadal són els de més afluència turística
a la comarca, gràcies a la importància que hi tenen esports de neu

Entre el 7 d’abril i l’ 1 de juliol, es varen realitzar informes d’evolució dels ERTO a la
província de Girona des de XIFRA (informació estadística local). Entre ambdues
dates, a la Cerdanya hi va haver un increment de l’11,5% del nombre d’expedients
i del 13,67% del nombre de persones afectades.
§

Entre el 6 de maig i l’ 1 de juliol del 2020, es varen realitzar informes
d’evolució dels ERTO per sectors a la província de Girona per part de XIFRA

§

Les afiliacions per grandària de compte de cotització ens mostren que al
tercer trimestre del 2020 la majoria de les afiliacions de la Cerdanya
corresponen a microempreses i petites empreses, concretament un 77,3%

§

De la resta d’afiliacions, un 10,6% corresponen a empreses mitjanes i un
12,1% a grans empreses

§

El nombre total de persones afiliades baixa clarament el primer trimestre del
2020 respecte el darrer trimestre del 2019. Entre el març i el setembre del
2020 hi ha una tendència a l’alça de persones afiliades, que s’estronca al
desembre amb una nova baixada

§

El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social d’homes és clarament superior
al de les dones durant tota la sèrie. Entre el març i el juny del 2020, el nombre
d’afiliacions a la Seguretat Social d’homes augmenta clarament, mentre que
el de dones es manté constant. Entre el tercer i el quart trimestre del 2020,
el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social de dones augmenta, mentre que
el d’homes tendeix a baixar

§

Al 2020 hi ha un creixement molt marcat de l’atur registrat respecte el 2019

§

El sector serveis, que és el que genera més ocupació a la comarca, és el més
afectat en termes absoluts

§

L’agricultura no es veu afectada quant al nombre de persones a l’atur,
mentre que l’increment relatiu de l’atur en la indústria i la construcció és molt
important

§

La taxa d’atur registral presenta un increment important entre el gener del
2020 i el gener del 2021, passant del 5,70% al 10,17%

§

L’atur registral dels homes es mostra durant tot el període clarament per
sota del de les dones, tot i que hi ha una increment semblant en tots dos
casos
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§

L’atur registral dels homes passa d’un 4,93% el gener del 2020 a un 8,82% el
gener del 2021, un increment del 78,9%, mentre que l’atur registral de les
dones passa d’un 6,63% el gener del 2020 a un 11,78% el gener del 2021, la
qual cosa suposa un increment del 77,7%

§

Entre el març i el maig del 2020 hi ha un important augment de l’atur
registral, que després baixa clarament fins al mes d’agost. Entre els mesos
de setembre i desembre hi ha una tendència creixent i constant de l’atur
registral, que pateix un increment accentuat el gener del 2021

§

Tots els grups d’edat han augmentat de manera molt destacable el nombre
de persones a l’atur entre el gener del 2020 i el gener del 2021

§

Entre els mesos de març i maig totes les franges d’edat pateixen un fort
increment del nombre de persones aturades

§

A partir del setembre, totes les franges d’edat augmenten el nombre de
membres de persones a l’atur, que veu un increment més acusat al gener
del 2021

§

La xifra d’aturats d’entre 16 i 24 anys s’ha triplicat entre gener de 2020 i
gener de 2021

§

A partir de setembre, però, les xifres d’atur en aquest grup d’edat van tornar
a créixer. Al mes de novembre el nombre d’aturats va superar el màxim
assolit durant el confinament, i encara no s’ha iniciat la recuperació

§

El nombre d’aturats als grups d’edat d’entre 45-54 i 55-64 anys ha seguit una
evolució similar entre gener de 2020 i el mateix mes de 2021

§

L’atur ha crescut en tots dos grups de manera sostinguda al llarg del període
fins a arribar gairebé a duplicar-se

§

La diferència principal entre els dos grups és que l’atur va caure
lleugerament durant els mesos d’estiu entre les persones d’entre 45 a 54
anys, però es va mantenir en el grup de 55 a 64

§

L’evolució de l’atur registrat d’estrangers ha seguit la mateixa tendència que
la del total de la població entre gener de 2020 i gener de 2021; amb un
augment inicial durant el confinament, un descens als mesos d’estiu i un
nou increment -més pronunciat que l’inicial- durant la segona i la tercera
onada de la covid-19

§

Per sexes, l’atur femení estava per sota del masculí a l’inici del període, però
ha estat lleugerament superior des de març de 2020. Les xifres d’atur s’han
duplicat per als dos grups

§

A l’estiu, el descens de l’atur femení va arribar un mes més tard que el
masculí, i cap de les dues xifres presenta inicis de recuperació a principis de
2021
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§

A gener de 2021, el nombre de persones aturades estrangeres és major en
els grups d’edat intermedis

§

En particular, els grups d’edat amb unes xifres d’atur més elevades són el de
35 a 39, de 45 a 49 i de 40 a 44 anys, respectivament

§

Si bé la distribució per edats del nombre de persones aturades estrangeres
l’any 2021 és similar a la de 2020, el nombre d’aturats és més elevat

§

Les xifres d’atur s’han incrementat en tots els grups d’edat, sense excepció.
Proporcionalment, però, sembla que els grups més afectats han estat el de
40 a 44 anys i el de 55 a 59 anys

§

Per nivell formatiu, la major part de la població aturada té estudis primaris o
secundaris complets

§

Tanmateix, cal evitar llegir aquesta distribució en termes de quins nivells
formatius són més vulnerables a les crisis econòmiques en termes
d’ocupació, ja que les dades reflecteixen en bona mesura el nivell formatiu
de la població

§

Pel que fa l’evolució de l’atur durant la pandèmia, el nombre de persones
aturades ha augmentat en tots els nivells formatius. En nombres absoluts,
l’increment ha estat més pronunciat en els grups que partien amb un atur
més alt, és a dir, les persones amb estudis primaris o secundaris complets

§

El nombre d’empreses ha caigut lleugerament entre el tercer trimestre de
2019 i el tercer trimestre de 2020

§

El sector més afectat ha estat el dels serveis, ja que el turisme ha estat una
de les activitats econòmiques més afectada per la pandèmia i té una pes
molt important en l’economia de la Cerdanya

§

Els menys afectats han estat l’agricultura i la indústria, amb poca presència
al territori

§

Per copsar amb més detall quin ha estat l’impacte de la covid-19 en els
diversos àmbits d’activitat econòmica a la Cerdanya: la pandèmia ha tingut
un efecte negatiu en la majoria d’activitats econòmiques. Els àmbits més
afectats, han estat l’hostaleria (-14,17%), el subministrament d'aigua;
activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (-11,11%) i la
informació i comunicacions (-10%)

§

El nombre de contractes s’ha reduït a menys de la meitat entre gener de
2020 i el mateix mes de 2021

§

L’evolució, però, no ha estat lineal al llarg del període, i tampoc no ha estat
la mateixa per a tots els sectors econòmics. Si bé la contractació no ha
experimentat gaires canvis en els sectors de l’agricultura, la indústria i la
construcció, les oscil·lacions han estat pronunciades en el sector serveis
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§

La contractació al sector serveis va experimentar una davallada entre febrer
i març de 2020 i es va mantenir baixa també al maig, coincidint amb els
mesos de confinament domiciliari. A l’estiu es va assolir un pic de gairebé
1.000 contractes al juliol, atribuïble tant a l’estacionalitat pròpia de les
contractacions, com a la millora de la situació sanitària. A partir d’agost es
va tornar a imposar la tendència negativa i la contractació s’ha mantingut
considerablement per sota dels nivells previs a la pandèmia

§

La variació en els nivells de contractació es deu majoritàriament a les
oscil·lacions en les xifres contractació temporal

§

Tot i que també s’hi observa una petita reducció, els efectes de la pandèmia
sobre la contractació indefinida han estat més lleus

§

Les oscil·lacions mensuals en xifra de contractes a persones estrangeres
segueixen la mateixa tendència que la contractació global a la comarca

§

Per sexe, s’observa que la contractació masculina va ser superior a la
femenina durant la primera meitat del 2020. A partir de juliol, les dues xifres
es van igualar

§

Malgrat seguir la mateixa tendència, els contractes d’estrangers
representen només al voltant del 25% de la contractació total

§

Tal com anticipen les dades d’atur i contractació, la pandèmia de la covid19 va augmentar considerablement el nombre de persones beneficiàries de
prestacions per desocupació

§

Abans de la pandèmia, el nombre de persones beneficiàries es mantenia
constant entorn els 400 individus. Al mes de maig de 2020, aquesta xifra es
va disparar fins a gairebé les 1.500 persones i va baixar progressivament
fins al setembre de 2020

§

Les prestacions de Nivell Assistencial i Renda activa es van mantenir
constants o van augmentar molt lleugerament. Així, l’increment registrat es
pot atribuir gairebé íntegrament a una pujada en el nombre de prestacions
de nivell contributiu

§

El Banc d’Aliments, l’any 2020 va atendre a 992 persones. Aquesta xifra
representa un 5,35% de la població de la comarca de la Cerdanya

§

L’any 2020, Puigcerdà, capital de la comarca, va acollir el gruix de la població
atesa pel Banc d’Aliments

§

Les poblacions amb un percentatge més alt de població atesos el 2020
foren Puigcerdà (8,73%), Alp (7,2%) i Llívia (3,6%)

§

El 2019, aquesta fundació va atendre a 717 persones, mentre que el 2020
va fer-ho a 992, la qual cosa suposa un increment del 38,3%
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§

El Banc d'Aliments de la Cerdanya va passar d'atendre a 585 persones en
municipis de més de 5.000 habitants el 2019 a fer-ho a 828 el 2020, la qual
cosa suposa un increment del 41,54%

§

El Banc d'Aliments de la Cerdanya va passar d'atendre a 108 persones en
municipis d'entre 1.000 i 5.000 habitants el 2019 a fer-ho a 132 el 2020, la
qual cosa suposa un increment del 22'2%

§

El Banc d'Aliments de la Cerdanya va passar d'atendre a 24 persones en
municipis de menys de 1.000 habitants el 2019 a fer-ho a 32 el 2020, la qual
cosa suposa un augment del 33,3%

§

El Banc d’Aliments va passar d’atendre a un 3,94% de la població el 2019 a
fer-ho a un 5,35% el 2020

§

Entre el 2019 i el 2020 hi ha hagut un important augment, tant del nombre
de dones com del nombre de consultes ateses pel SIAD

§

Segons la memòria del 2020 del SIAD, les consultes més demandades el
2020 han estat les d’àmbit psicològic. També segons aquesta memòria, hi
ha hagut un important nombre de demandes d’orientació laboral i feina

Serveis
§

Existeix una demanda per part d’alguns sectors de la ciutadania d’ampliar la
xarxa de transport públic comarcal i augmentar la freqüència de pas i els
horaris del servei. Les limitacions de la xarxa generen una dependència
excessiva del vehicle privat i dificulten la mobilitat de joves i persones grans

§

A la Cerdanya es troba a faltar un alineament més fort i clar entre els
ajuntaments de la comarca, sent aquesta una de les principals mancances
del Consell Comarcal. Així, d’ençà de l’any 1987 que es van institucionalitzar
les comarques, la Cerdanya encara no ha aconseguit el nivell de maduresa
necessari per unificar esforços

§

La manca d’accés a l’habitatge és un factor clau per retenir el talent jove,
captar-ne de nou, no perdre població i evitar el despoblament dels petits
nuclis de muntanya. En aquest sentit, no ha existit mai una política
coordinada a nivell comarcal que tingui per objectiu la posada al mercat
d’habitatge de lloguer a preus assequibles. El biaix turístic de la comarca,
encara ho fa més difícil (segones residències i lloguer d’habitatge turístic)

Fortaleses
Enquesta als municipis
§

El sector econòmic amb més pes al territori és el dels serveis, tot i que és la
comarca de Catalunya en què la construcció representa un percentatge
major del PIB, un 14,1% l’any 2019
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§

Els principals punts forts de la Cerdanya són el seu patrimoni natural i
arquitectònic que, sumats a la important oferta d’esports d’hivern i a la
gastronomia de qualitat, fan de la comarca un destí de turisme rural molt
atractiu

§

Altres actius del territori són el programa d’esdeveniments i altres
manifestacions festives i la ubicació dels municipis. En general, els seus
habitants gaudeixen d’una qualitat de vida elevada

Estructura demogràfica
§

La població de la Cerdanya no segueix una tendència clara a l’alça ni a la
baixa, sinó que es manté estable al voltant dels 18.500 habitants

§

S’observa una clara tendència constant a l’alça de la proporció de la població
de dones respecte als homes a la comarca, passant de representar el
48,02% de la població el 2010 al 49,12% el 2020

§

Comparant el nombre d’habitants entre els anys 2019 i 2020, val a dir que la
majoria de municipis han vist augmentat el seu volum de població. A nivell
comarcal, aquest augment ha estat d’un 1,80%

§

La comarca presenta una estructura demogràfica orientada envers
l’envelliment, tot i que relativament moderat per l’increment poblacional de
persones en edat de treballar afavorit per la immigració exterior (vegeu el
gràfic “Població estrangera per sexe i edat quinquennal. La Cerdanya. 2019”)

§

Els grups d’edat amb més representació són els trams compresos entre els
35 i els 54 anys i la majoria són homes

§

La franja compresa entre els 16 i els 24 anys mostra una evolució clarament
a l’alça durant tot el període 2015-2020

§

El grup de 0-15 anys mostra un clar decreixement fins al 2018, però d’ençà
del 2019 mostra un canvi de tendència a l’alça

§

L’any 2019, un 19,30% de la població havia nascut a l’estranger, un 12,70%
era nascuda a la resta de l’estat espanyol i un 68% havia nascut a Catalunya

§

La tendència és a una lleugera disminució de la població nascuda a l’estat
espanyol, un cert increment de la nascuda a Catalunya i un increment més
evident de la nascuda a l’estranger

§

El nivell de població estrangera a la comarca ha estat proporcional al nivell
de població total, seguint una evolució lleugerament a l’alça i determinant al
voltant del 19% sobre el total d’habitants

§

La població estrangera ha augmentat des del 2018 paral·lelament a la total
després d’uns anys de decreixement, però no arriba pas a assolir el nivell del
2010
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§

Quant a població estrangera, el grup d’edat que té una major representació
és el tram comprès entre les dones de 30 a 34 anys (molt superior als
homes) , seguit pel d’homes entre 35 i 44 anys

§

Destaca el segment comprès entre els 35 i els 39 anys, el qual representa el
13,06% de la població, seguit pel comprès entre els 40 i els 44 anys (12,4%)
i entre els 30 i 34 (11,4%)

§

El tram d’edat amb més representació podem afirmar que és un grup de la
població d’activitat potencialment alta

§

El nombre d’estrangers registrats a la Cerdanya tendeix a l’acumulació en
unes determinades procedències, essent molt clar el predomini de població
d’Amèrica, que el 2019 eren 1116 persones (43,26% dels estrangers) i
d’Europa, amb 1038 persones (40,23%)

§

El nombre d’estrangers procedents de l’Àfrica i l’Àsia es mostra molt menor,
amb 350 persones (13,57%), i 74 persones (2,87%) respectivament

§

La Cerdanya ha passat de tenir un saldo migratori extern bàsicament
negatiu durant el període 2015-2017 a tenir un important increment de la
immigració externa

§

El saldo migratori total ha tingut una evolució clarament creixent aquests
darrers anys i s’ha situat palesament per sobre el saldo migratori extern

§

La immigració a la Cerdanya mostra una tendència creixent des de l’any
2015, essent el 2019 l’any amb més immigració registra i el 2015 el que
menys

§

El gruix de la població immigrant per continent de destinació, prové
d’Amèrica i de la resta de la UE. En menor mesura rep també immigració de
la resta d’Europa

§

L’evolució de la taxa neta de migració a la Cerdanya presenta una pujada
molt marcada el 2018, mentre que al 2019 tendeix a mantenir-se, amb una
xifra de 23,6 per mil

§

Al conjunt de Catalunya, l’evolució de la taxa neta de migració ha estat força
regular, amb una tendència a l’alça durant tot el període 2017-2019

§

La taxa neta de migració de la Cerdanya, amb una xifra de 23,6 per mil, és
clarament més alta que la de Catalunya, que se situa a 14,8 per mil

§

La Cerdanya mostra una clara taxa de creixement natural positiva a partir
del 2018, mostrant-se molt superior a la taxa de les províncies de Lleida i
Girona, on s’ha mostrat estancada i més aviat a la baixa durant tot el període,
essent àdhuc lleugerament negativa a la província de Lleida
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§

Durant el període 2015-2019, la Cerdanya mostra una taxa de creixement
total a l’alça, passant dels nivells més aviat negatius del període 2015-2017,
a nivells clarament positius d’ençà del 2018

§

La taxa de creixement total de Catalunya és positiva i va a l’alça durant tot
el període i es mostra molt més regular que a la Cerdanya, on passa de
nivells negatius a nivells clarament positius i superiors que a Catalunya
d’ençà del 2018

Estructura del mercat de treball
§

El sector amb més proporció d’aturats durant tot el període és, de manera
molt palesa, el sector serveis, seguit molt de lluny per la construcció, la
indústria i l’agricultura

§

La indústria i l’agricultura, tot i que són els sectors que generen menys
ocupació, es mostren més regulars al llarg de tot el període, tot i l’augment
sobtat de l’atur registrat de la primera al 2020

§

El sector de la construcció, quant a atur registrat, tendeix a la baixa durant
tot el període i, tot i veure’s afectat per la pujada del 2020, queda molt lluny
dels pitjors valors registrats el 2010

§

El nombre d’afiliats a la Seguretat social a la comarca tendeix a anar a l’alça
durant el període 2016-2019, amb algunes fluctuacions

§

El nombre màxim d’afiliats més alt del període s’assoleix el desembre del
2019

§

Si observem la tendència general fins al 2019, el nivell d’atur es troba de
manera ben palesa per sota del que hi havia a la comarca l’any 2015, amb
l’única excepció de la franja d’edat compresa entre els 20 i els 24 anys, que
es mostra irregular

§

Al voltant d’un terç de la població ha assolit un nivell d’estudis equivalent a
l’ESO, i un 17% ha completat només l’educació primària. D’entre les diferents
categories d’estudis superiors, en destaca especialment la proporció
d’habitants amb llicenciatura o doctorat, que és gairebé del 10%

§

L’evolució del Valor Afegit Brut a la comarca de la Cerdanya en el període
2014-2018, mostra un augment en tots els sectors. El pes del VAB del sector
serveis respecte a la resta és molt evident durant tot el període, tot i que
passa de suposar un 80,51% respecte al total el 2014 a un 77,04% el 2018

§

En la comparativa de la importància del PIB per sectors de la Cerdanya amb
Catalunya, cal esmentar diversos aspectes molt importants a l’hora
d’entendre la realitat econòmica de la comarca. Segons dades del 2019, la
Cerdanya:
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o és la comarca de Catalunya amb més importància del PIB en el
sector de la construcció
o és la tercera comarca amb més importància del sector serveis,
només darrera del Barcelonès i el Gironès
§

Durant els darrers anys, el PIB per habitant de la Cerdanya havia anat
disminuint respecte a la mitjana de Catalunya, passant d’un índex del 80,1
(Catalunya=100) el 2015 a un 76,5 el 2017. La darrera dada del 2018, que el
situa a un índex 80,6, trenca aquesta tendència negativa i el torna al nivell
del 2015

§

L’any 2015, el PIB per habitant a la Cerdanya era d’uns 23000 €, respecte els
28700 € de Catalunya. Les dades del 2018, situen el PIB per habitant de la
comarca a uns 25700 €, que davant els 31900 € de Catalunya suposen un
índex del 80,8 (Catalunya=100)

Vulnerabilitat i dependència
§

Les entitats socials que donen servei d’atenció a les persones vulnerables a
la Cerdanya es troben orientades entorn als col·lectius de gent gran, la
immigració, els aturats, les persones amb discapacitat, les dones, les
persones en situació de pobresa i exclusió social i entorn al medi ambient

§

Es troben bàsicament a Puigcerdà i destaquen les dedicades a les persones
en risc de pobresa i exclusió social, que compten amb dues entitats que hi
dediquen els seus esforços

Oferta turística i esportiva
§

Durant els darrers anys, hi ha hagut un increment del nombre d’establiments
turístics a la comarca de la Cerdanya. Entre el 2015 i el 2019, s’hi han obert
3 nous hotels, el que suposa un increment del 6,97%, 1 nou hostal o pensió,
que representa un augment del 5,55% i hi ha hagut 6 noves obertures
d’establiments de turisme rural, els quals, amb increment del 9,84%, són els
que han crescut més en nombre

§

El nombre de places d’oferta turística totals a la comarca han vist
incrementat el seu nombre en el període 2015-2019 en totes les tipologies,
excepte en el cas dels càmpings

§

L’obertura de 3 nous hotels ha suposat un creixement del 7,59% del nombre
de places hoteleres, passant de 2568 el 2015 a 2779 el 2019

§

L’establiment d’1 nou hostal o pensió el 2018, tot la disminució el 2019 del
nombre total de cambres d’algun establiment, va fer incrementar el nombre
total de places un 1,35%, tot passant-se de 439 el 2015 a 445 el 2019

21

Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Cerdanya
§

El turisme rural és el segment que més ha incrementat el seu nombre de
places turístiques, amb un creixement del 15,94%. Ha passat de 385 places
el 2015 a 458 el 2019

§

El nombre d’espais esportius censats totals a la comarca han vist
incrementat i mantingut el seu nombre en el període 2015-2019 en totes les
tipologies, excepte en àrees d'activitat esportiva, pistes poliesportives i
pistes de tennis

§

Durant els darrers anys, hi ha hagut un increment del 59,4% de piscines a
l’aire lliure, passant de 69 el 2016 a 120 el 2017. A conseqüència de
l’augment de les segones residències

Anàlisi de l’impacte de la COVID-19
§

La primera onada del coronavirus va afectar negativament l’economia, però
el fet d’entrar en fase de desconfinament abans de la temporada d’estiu, va
suscitar una millora relativament ràpida de l’economia i, tot i que al
començament de l’estiu l’afluència de turisme fos irregular, durant la segona
part del mes de juliol, l’agost i part del setembre hi va haver un volum
destacable de turisme a la comarca

§

La franja d’edat compresa entre els 55-64 anys és la única que gairebé no
ha mostrat cap baixada del nombre d’aturats durant el període comprès
entre els mesos de juny i agost

§

Després d’un fort increment del nombre d’aturats a partir de març de 2020
amb motiu de l’esclat de la pandèmia i l’inici del confinament domiciliari,
l’atur es va reduir considerablement durant els mesos d’estiu

§

El nombre de persones aturades és baix per als grups que han completat
programes de FP, amb estudis universitaris o tècnics professionals
superiors

§

Per copsar amb més detall quin ha estat l’impacte de la covid-19 en els
diversos àmbits d’activitat econòmica a la Cerdanya: l’excepció han estat les
activitats financeres i assegurances (+20%), l’educació (+14,29%),
l’agricultura, ramaderia silvicultura i pesca (+12,5%) i l’administració pública,
defensa i seguretat social (+3,77%), que han crescut respecte l’any 2019

§

En contrast amb l’evolució del nombre d’empreses i de les xifres d’atur, el
nombre de llocs de treball autònoms s’ha incrementat lleugerament al llarg
de 2020

§

L’increment de persones treballadores
bàsicament en el sector dels serveis

§

El Banc d’Aliments de la Cerdanya forma part de la Fundació Privada de
caràcter benèfic social “Banc d’Aliments de les Comarques de Girona”. És
un projecte de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Cerdanya. Aquest

autònomes

es

concentra
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ens públic assumeix el cost del transport dels aliments des de Girona fins a
la Cerdanya.
Altres
§

Les càpsules formatives que ofereix el Consell Comarcal tenen una bona
acceptació entre els professionals de la comarca i la valoració és positiva

§

Existeix una bona predisposició per part del sector privat per endegar
projectes col·laboratius i dinamitzadors de l’activitat econòmica a nivell
comarcal

§

A petita escala, hi ha projectes d’enxarxament de la ciutadania i productors
locals. Per exemple, l’associació de veïns per fer-se càrrec de l’estació
d’esquí nòrdic d’Aransa, o la col·laboració de l’Esquella amb ramaders i
empresaris de la comarca per ampliar la seva gamma de productes (flams,
iogurt de llet de cabra, etc.)

§

L’Hospital de la Cerdanya és un projecte que pot tenir més recorregut del
que ara té, servint una àrea més àmplia -per a determinades especialitats

§

En relació al sector privat (empresarial) vinculat al turisme, hi ha una voluntat
real d’articular sinergies i d’encarar conjuntament reptes que afecten a
tothom per igual. D’altra banda, les dimensions reduïdes de la comarca fan
més fàcil contactar i estar disposat/da a articular iniciatives per al canvi i la
transformació. Sovint, però, cal un catalitzador

Amenaces
§

En termes de Valor Afegit Brut, la comarca està molt especialitzada en el
sector dels serveis, mentre que el pes del sector primari és molt menor

§

Part del jovent que marxa de la comarca per cursar estudis superiors, no hi
retorna després de completar la formació. En aquest cas, l’amenaça és
doble: en primer lloc, la consolidació d’aquesta tendència pot accentuar
l’envelliment i reduir la població de la comarca; en segon lloc, la fuga de
talents redueix el potencial productiu del territori

§

La massificació turística, en absència de més mesures regulatòries, posa en
risc la conservació del paisatge i els recursos naturals de la comarca

§

En matèria d’habitatge, a la Cerdanya hi predomina la construcció i la
disponibilitat d’habitatges de segona residència. Això redueix la durada
mitjana dels contractes de lloguer que s’ofereixen i eleva els preus de lloguer
i compra, dificultant l’accès a l’habitatge per a les persones que viuen i
treballen a la comarca

§

El Producte Interior Brut per habitant a la Cerdanya és inferior al del conjunt
català

Pla de Reactivació Socioeconòmica de la Cerdanya

23

§

En les properes dècades, el canvi climàtic pot alterar les condicions
d’innivació i, per tant, el futur dels esports de neu pot, fins i tot, acabar-se. En
aquest sentit, l’impacte seria de la magnitud de l’actual crisi de la covid-19,
però amb l’agreujant que del canvi climàtic ja fa dècades que se’n parla. Cal
obrir el debat sobre la viabilitat futura de les pistes d’esquí i les alternatives

§

La producció agroalimentària local està en procés de creixement i
consolidació, però existeix el risc que es projecti únicament en clau local,
quan el mercat ara és global i hi ha mecanismes per vendre arreu els
productes locals

§

La transició digital a la comarca necessita un impuls, tant en formació en
habilitats digitals pe ajudar les pimes de la comarca com en formació
general de la població, alguns segments de la qual poden patir exclusió
social (per exemple, les grups socials de més edat)

Oportunitats
§

En el darrer quinquenni, la població comarcal ha incrementat lleugerament,
però no recupera els nivells de 2012 i no està clar que la tendència a l’alça
estigui consolidada

§

Actualment no existeix una xarxa de distribució i logística a nivell comarcal.
En canvi, iniciatives de venda online com la Piriteca han detectat una
demanda per part de la ciutadania de sol·licitar l’entrega de comandes a
domicili (i no en punts d’entrega al municipi). L’organització d’un sistema de
distribució conjunt i la creació d’una plataforma de venda online en format
web podria generar un augment en el volum de negoci dels productors
locals i, a més, generaria guanys a través de l’aprofitament de les encomies
d’escala que es deriven de l’externalització dels serveis de transport i
distribució

§

Per diversificar l’activitat econòmica de la comarca, és convenient fer difusió
dels productors i les noves iniciatives de negoci. Sovint, les tasques de
promoció són costoses i, tot i tenir-hi interès, els productors locals no
disposen dels recursos necessaris per assumir-les. Per això, l’organització
de campanyes conjuntes tindrien una bona rebuda, en tant que
contribueixen a la visibilització d’iniciatives locals i en rebaixen els costos

§

La proximitat a França obre la porta a la col·laboració transfronterera i a
projectes de foment del desenvolupament sostenible

§

Conjunturalment, l’arribada dels fons Next Generation EU pot suposar una
oportunitat de finançament addicional si des de cos tècnic de
desenvolupament local del Consell Comarcal s’aconsegueix articular algun
dels projectes del Pla de Reactivació Socioeconòmica amb algun projecte
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col·lectiu (tipus territori en reconversió productiva, adaptació a la transició
energètica i ecològica, adaptació a la transició digital, entre d’altres)
§

Existeix una tendència global que aposta per fugir de la massificació
turística i per cercar activitats de qualitat (lluny del sol i platja), camp en el
qual la Cerdanya podria excel·lir si sap gestionar el flux turístic a través d’una
oferta endreçada i de qualitat

§

El turisme d’autocaravanes va a l’alça. Si bé aquest segment turístic
presenta dificultats de convivència amb la població autòctona (per
l’estacionament en propietats privades o un buidatge incorrecte dels
residus), la seva regulació a temps també és una oportunitat. Fomentar
l’acollida d’autocaravanes contribueix a la diversificació i al
desestacionament de l’activitat turística a la comarca i atrau clients als
negocis locals

§

En una línia similar, la Cerdanya disposa d’espais adequats per a l’acollida i
el foment del turisme de bicicleta (senders, camins, pistes d’esquí a l’estiu,
projecte de pumptrack, etc.), que és una activitat sostenible i respectuosa
amb l’entorn

§

El projecte de Jocs Olímpics d’Hivern per al 2030 poden suposar una
oportunitat per a la Cerdanya si se sap posicionar com a subseu olímpica
en alguna especialitat esportiva, sempre que l’impacte dels Jocs aporti
algun recurs durable (equipaments esportius, infraestructures energètiques,
entre altres) que vagi més enllà dels Jocs i que serveixi als objectius de
desenvolupament local de la comarca
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L’ELECCIÓ DELS CONTINGUTS DEL PLA
Mètode
En el marc de l’execució del Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID-19, s’ha
considerat pertinent, en primer lloc, identificar quines n’haurien de ser les línies
estratègiques.
Aquest procés va començar amb reunions dels membres de la Comissió Tècnica,
formada per tècnics del Consell Comarcal de la Cerdanya i l’equip d’U·Trans, amb
la finalitat d’identificar i valorar les possibles àrees temàtiques a desenvolupar en
el Pla de Reactivació Socioeconòmica. Aquest procés, després de ser contrastat i
valorat, va permetre la realització d’un primer esborrany a partir de les aportacions
dels assistents, el qual, juntament amb certes indicacions de caràcter general, va
desembocar en un segon i últim esborrany esquematitzat sobre el qual es va
cercar el consens per a l’elecció de les línies estratègiques del pla:
§

Comerç i indústria

§

Habitatge

§

Turisme

§

Connectivitat

§

Identitat Cerdana

§

Formació

A partir d’aquí, es va decidir dissenyar i enviar una enquesta als actors
institucionals, ciutadans i empresarials de la comarca per valorar la idoneïtat de
les àrees d'intervenció o àrees temàtiques objecte del pla i conèixer el seu
capteniment en relació a la tria feta.
Metodològicament, es considera que el fet d’enviar l’enquesta per mitjà d’un enllaç
des d’un correu electrònic del Consell Comarcal és la manera més adient, ja que
mostra l’origen oficial d’aquesta i permet arribar a tothom de manera ràpida,
essent còmode el fet de respondre-la. Val a dir que, sempre que ha estat possible,
abans d’enviar l’enquesta s’ha realitzat un primer contacte telefònic amb els
destinataris per a poder informar-los de l’enviament del correu electrònic, per a
presentar-nos i explicar-ne la finalitat, generant alhora interès per a respondre-la.
En el nostre cas, ha demostrat ésser un mètode efectiu, obtenint una valoració
especialment qualitativa i de nombre respostes efectives. Tot i que s’ha demanat
celeritat a l’hora de respondre-la, s’ha donat un cert marge de dies per fer-ho.
Al començament de l’enquesta, cal omplir les dades bàsiques per a identificar les
persones que la respondran, demanant tot seguit ordenar sis línies estratègiques
determinades per ordre de prioritat, essent 1 “màxima prioritat” i 6 “mínima
prioritat”, sense repetir cap prioritat numèrica. Les línies estratègiques venen
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acompanyades d’un breu resum on s’aclareix el concepte concret de cadascuna.
Finalment, hi ha un darrer apartat de resposta oberta anomenat “Altres línies
d’actuació a prioritzar”, que deixa un espai on es convida als enquestats a
presentar-hi breument alguna temàtica d’interès que hagin pogut trobar-hi a faltar.
Val a dir que l’enquesta s’ha enviat per mitjà d’un correu electrònic personalitzat,
en el qual es fa una exposició de motius on s’explica l’inici de la realització del Pla
de Reactivació Socioeconòmica, s’agraeix la col·laboració i s’indica el
funcionament de l’enquesta i es convida a aclarir qualsevol dubte per a evitar
possibles errors d’interpretació.
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OBJECTIUS CENTRALS I LÍNIES D'ACCIÓ
El Pla de Reactivació Socioeconòmica COVID-19 de la Cerdanya 2020-2023 ha de
ser un esforç col·lectiu per alinear esforços i projectar objectius de canvi en
determinats aspectes de la vida cerdana, marcant un abans i un després en la
manera de treballar per part dels actors públics i privats de la Cerdanya i aprofitant
més i millor els recursos i les mancances que la crisi de la COVID-19 ha posat en
relleu. Existeix consens en el sentit que cal fer un salt qualitatiu i que cal treballar
per revertir tendències negatives que ja estan tenint ara un impacte en la societat
cerdana i que encara en poden tenir més en el futur immediat. Per tant, en
definitiva, el Pla de Reactivació no és més que una oportunitat d’alineament i
ordenació dels recursos locals per treure’n més rendiment i definir actuacions que
reverteixin les tendències negatives que la crisi de la COVID-19 ha fet més evidents
que mai.
En aquest sentit, més enllà dels aspectes de canvi social, econòmic i territorial en
els quals el Pla entra a intervenir, els seus objectius centrals són:
§

Aprofitar la crisi com a factor de canvi i oportunitat
L’impacte de la pandèmia de la COVID-19 ha estat clarament negatiu, però
també ha servit per posar, negre sobre blanc, la necessitat de treballar per
una economia al servei de les persones i un territori més resilients. Així,
davant del consens evident que hi ha a la Cerdanya en el sentit que cal
diversificar l’activitat econòmica d’un territori per no dependre en excés d’un
únic mercat de producció de béns i serveis i d’ocupació, la crisi aporta una
oportunitat per trencar inèrcies i per tenir un efecte de revulsiu i d’incentiu
al canvi. Tot i que aquesta oportunitat de canvi pot valorar-se com un
element intangible de difícil concreció, en realitat només es tracta
d’aprofitar-la a través del Pla de Reactivació Socioeconòmica.

§

Avançar en coordinació territorial
Cal fer un esforç per assolir majors quotes d’alineament territorial entre els
actors públics i privats de la Cerdanya per a la resolució de les
problemàtiques i reptes que els atenyen. Hi ha una tendència, que és
tradicional, a la manca de coordinació i a que cada municipi, cada empresa,
cada entitat tendeixi a fer ella sola. El Pla de Reactivació Socioeconòmica
de la Cerdanya és una oportunitat per generar projectes col·laboratius i
sumar esforços en el disseny de polítiques públiques locals.

§

Potenciar l’apoderament dels actors públics i privats a la Cerdanya
Activar els recursos endògens és l’única metodologia realista per facilitar el
canvi. El inputs que puguin venir de fora sempre seran un estímul, però si
no hi ha una xarxa ben travada d’actors públics i privats capaç d’entomarlos i treure’n rendiment, qualsevol esforç serà inviable. D’aquí se’n deriva la
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necessitat de concertació territorial, perquè és evident que hi ha territoris
que se’n surten millor que els altres. I, si el factor humà és similar arreu, cal
cercar en la riquesa i en el gruix de les institucions locals la causa de la
riquesa d’un territori i de la seva capacitat de generar oportunitats per a
tothom.
§

Desenvolupar la capacitat de generar impacte a curt termini
El Pla de Reactivació Socioeconòmica presenta unes accions assolibles en
el curt termini i que tenen per objectiu generar impacte, superant així la
tendència de plans sectorials i plans territorials que poc s’implementen. Les
accions del Pla de Reactivació Socioeconòmica han estat curosament
dissenyades, en col·laboració amb els tècnics i tècniques locals, per tal que
siguin implementables perquè suposaran un esforç assumible en termes
de capacitat de treball i coneixement per als tècnics i tècniques locals,
evitant així que les accions del Pla no s’implementin mai.

§

Producció de valor
S’ha de fer evident un abans i un després en la manera de treballar i les
possibilitats de creació de riquesa de la Cerdanya. Tant des del nivell tècnic
com des del nivell polític, cal aprofitar en Pla de Reactivació
Socioeconòmica per portar a terme accions transformadores que vagin en
la línia d’eixamplar mercats, iniciar noves activitats econòmiques i generar
més recursos i infraestructures que facin més fàcil la vida de la població.
La generació de valor és l’única alternativa per iniciar un procés de causaefecte que en darrera instància porta a la creació de llocs de treball, a la
retenció de talent i a l’increment de la població i el manteniment del
poblament.

Avançar en
coordinació
territorial
Aprofitar la crisi
com a factor de
canvi i oportunitat

Potenciar
l'apoderament
dels actors
públics i privats
de la Cerdanya

Desenvolupar la
capacitat de
generar impacte
a curt termini

Producció de
valor
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Coneguts els objectius, el Pla de Reactivació Socioeconòmica ha de fixar els eixos
d’intervenció o línies d’acció sobre els quals vol incidir. Anteriorment, ja s’ha
explicitat l’enquesta que ha portat a prioritzar unes temàtiques i no unes altres. És
evident que la Cerdanya ja compta amb un territori madur en què fa anys que s’hi
intervé en termes de desenvolupament local i que hi ha força iniciatives
engegades, com per exemple en el camp del turisme o de la producció
agroalimentària autòctona. Per tant, cal tenir en compte aquestes iniciatives per
tal de no duplicar esforços o, donat el cas, complementar-les adequadament.
En conseqüència, en funció dels objectius fixats i de l’esforç de concreció explicitat
a l’apartat <<L’elecció de les línies estratègiques>>, les línies d’intervenció
finalment fixades per al Pla de Reactivació Socioeconòmica són:
1. La Cerdanya en línia. Aborda la necessitat de comptar amb un territori
connectat i amb accés a la xarxa des de tots els habitatges, empreses i
institucions.
2. La formació i qualificació a la Cerdanya. Cal comptar amb una oferta
formativa i amb els mecanismes que permetin la retenció i la captació de
talent dins el territori cerdà.
3. La Cerdanya, turisme divers. La principal indústria de la comarca és el
turisme, però existeix el consens que cal diversificar-lo i desestacionalitzarlo per fer-lo més resilient.
4. Viu a la Cerdanya. L’accés a l’habitatge és un dret que a la Cerdanya no
està garantit, en el sentit que n’hi ha poc degut a la pressió turística i les
segones residències.
5. El nou teixit empresarial a la Cerdanya. Una economia resilient és diversa i
de base autòctona, i el sistema productiu de la Cerdanya ha d’avançar en
aquesta direcció.
6. El relat i la identitat cerdana. Cal crear una nova identitat cerdana en positiu,
que afavoreixi la creació de consensos per abordar els reptes col·lectius
amb projectes innovadors.
D’aquesta manera, coneguts els objectius i el contingut de les temàtiques que
abordarà el Pla de Reactivació Socioeconòmica, convé fixar de manera resumida
els seus elements fonamentals per conèixer-ne la configuració dels principals
elements.
Gràficament,
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El context en el que neix el Pla de Reactivació Socioeconòmica ve determinat per
unes mancances estructurals, conegudes i compartides, que es veuen agreujades
per una crisi conjuntural com ha estat la pandèmia de la COVID-19. Així, en una
economia clarament prioritzada vers el turisme d’hivern, de vacances i les segones
residències, el fet de posar límits a la mobilitat provoca el col·lapse: aturada
econòmica, increment dels nivells d’atur, manca d’expectatives per al talent jove,
increment de la vulnerabilitat dels grups socials dependents, entre d’altres. En
aquesta tessitura, la pèrdua de població comarcal i el despoblament dels petits
nuclis i disseminats de muntanya, es podrien veure accelerats. I és en aquest
moment on es planteja la conveniència del Pla de Reactivació Socioeconòmica,
que ha d’assenyalar les mancances estructurals i establir els itineraris
d’intervenció pública i privada per fer possible un altre horitzó: reactivar l’activitat
econòmica però apostant per un escenari de futur, alternatiu al de les mancances
estructurals que tenallen el futur col·lectiu de la Cerdanya. La crisi com a factor de
canvi i oportunitat de futur.
Així, metodològicament, s’han establert unes pautes en l’elaboració del Pla que
pivoten sobre la necessitat de prioritzar unes línies d’intervenció per concentrar
esforços i, així, generar major impacte i cercar la coordinació i la
complementarietat amb la resta d’intervencions en desenvolupament local que
s’estan portant a terme. Amb posterioritat a la realització de l’enquesta de
priorització de línies d’acció s’han definit els continguts del Pla en estreta
col·laboració amb els i les tècniques de desenvolupament local de diferents àrees
del Consell Comarcal de la Cerdanya. Amb posterioritat al procés de contrast i
validació, s’ha redactat el document final per a la seva aprovació en els òrgans
comarcals pertinents. Per a la implementació del pla, s’adopta una perspectiva de
procés (entrades, processos clau, guies estratègiques, suports, resultats) amb la
voluntat d’assegurar el màxim impacte dels projectes i de les accions contingudes
en els eixos d’intervenció o eixos estratègics del Pla de Reactivació
Socioeconòmica de la Cerdanya.
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PROGRAMES I PROJECTES A IMPLEMENTAR
Els projectes d’intervenció són les agrupacions de les actuacions en les quals el
Consell Comarcal de la Cerdanya hauria d’estructurar la seva tasca per
implementar el Pla de Reactivació Socioeconòmica. Els projectes d’intervenció
són l’agregació lògica d’activitats que de manera especialitzada permeten un
major impacte, entenent aquest com la consecució dels objectius marcats. Les
iniciatives de desenvolupament local impulsades des del Consell Comarcal en el
Pla es troben assentades en el funcionament tècnic dels i de les professionals que
hi treballen i tenen sentit pel fet d’haver estat acordades en el nivell polític. Anant
encara més enllà, la proposta de projectes d’intervenció parteix de dues premisses
fonamentals:
§

En primer lloc, plantejar projectes d’intervenció respon a la voluntat
d’ordenar i comunicar internament i cap enfora l’acció pública del Consell
Comarcal, però sense perdre de vista que cal fer sempre l’esforç d’evitar que
els projectes d’intervenció funcionin aïlladament en la seva pràctica diària.

§

En segon lloc, es planteja la necessitat de crear un nombre reduït de
projectes d’intervenció per adequar l’abast global de la política de reactivació
socioeconòmica del Consell Comarcal a les seves possibilitats reals. També
convé fixar un nombre reduït de projectes d’intervenció a efectes de
comunicació, establint clarament les temàtiques on se centren els esforços
i que han de coadjuvar a un territori més resilient.

En conseqüència, per a la consecució dels objectius de Pla de Reactivació
Socioeconòmica i com a resultat del procés de diagnòstic i de participació
ciutadana seguit en la seva redacció, es plantegen els següents eixos
d’intervenció:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Cerdanya en línia
Formació i qualificació a la Cerdanya
La Cerdanya, turisme divers
El nou teixit empresarial a la Cerdanya
Viu a la Cerdanya
La identitat cerdana
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La Cerdanya en línia
Disposar de connexió arreu del territori a internet a través de fibra òptica o de
banda ampla s’ha convertit amb una necessitat com, en el seu moment, ho van
ser l’accés a l’electricitat o al telèfon. A dia d’avui, no es pot concebre un territori
sense aquesta accessibilitat perquè per ella hi passen la producció de béns i
serveis i també el consum dels mateixos. Per tant, no comptar amb aquesta
infraestructura suposa un desavantatge competitiu que impossibilita el teletreball,
la producció descentralitzada i la gestió efectiva dels negocis. Ara bé, no només
és una qüestió de tipus econòmic o empresarial, sinó social: l’accés eficient a
internet és necessari per estudiar, fer els deures de l’escola, per accedir a
qualsevol tipus de formació en línia, per al normal desenvolupament de la vida
social i ciutadana i per comunicar-se en ple segle XXI. Per tant, a la pràctica, sense
accés fàcil i ràpid, un territori resta exclòs de moltes possibilitats:
desenvolupament empresarial, captació de talent, entre d’altres. I la realitat és que
la Cerdanya encara no compta amb l’accés universal per a empreses,
organitzacions i ciutadania a aquest servei de primer ordre.
Així, d’una banda, hom pot pensar que aquest servei arribarà arreu, tard o d’hora,
com en el seu moment ja van arribar l’electricitat, el telèfon o l’aigua potable. Però,
d’altra banda, també convé plantejar que la Cerdanya en línia sigui una realitat tant
aviat com sigui possible i que, per tant, és pertinent accelerar el procés.

Objectius
§

Alinear tots els agents rellevants del territori per fer arribar la banda ampla
al conjunt de la Cerdanya

§

Assegurar una estratègia de desplegament territorial de la xarxa bàsica de
fibra òptica que tingui un impacte positiu en l’ocupació de la comarca i que
arribi a tots els habitatges i empreses de la comarca

Projectes
Projecte 1.1. Elaborar un breu document per a conèixer l’estat del desplegament
de la fibra òptica
Objectiu específic: Identificar les zones que disposen de les infraestructures per
tenir accés als serveis de connectivitat instal·lats a la comarca
Accions:
1. Elaborar un breu document del desplegament progressiu de la fibra òptica
a la Cerdanya
2. Recollir els plans de desplegament elaborats pels 17 ajuntaments de la
comarca
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Resultat esperat: Disposar d'un llistat actualitzat per a conèixer l'estat del
desplegament de la infraestructura de la fibra òptica a la Cerdanya
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya
Destinataris del projecte: Ciutadania i empreses de la Cerdanya
Pressupost: 0€
Fonts de finançament: no s’escau
Recursos necessaris: Els propis del Consell Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Realització del document: SÍ/NO

§

Recollida dels plans de desplegament dels municipis: SÍ/NO

Termini d’execució: Octubre 2021
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Formació i qualificació a la Cerdanya
Un dels factors principals que sovint s’al·leguen per explicar la manca de
professionals qualificats/des dels territoris és la seva incapacitat per retenir el
talent local o, dit d’una altra manera, la impossibilitat de formar-se o de trobar un
lloc de treball. En aquest sentit, l’única eina que pot ajudar a revertir aquestes
situacions és l’oferta formativa, especialment en els nivells post-obligatoris. Ara
bé, una oferta formativa en concret junt amb els seus itineraris formatius, també
requereix un bon aparell d’orientació professional per evitar que es perdin
vocacions i per aprofitar les oportunitats que el mercat laboral ofereix. Cal
destacar en positiu que a la Cerdanya hi ha un notable encaix entre l’oferta
formativa i la seva estructura econòmica, però que encara té majors possibilitats
de recorregut i ajust.
A la Cerdanya es porten a terme les funcions tradicionals en formació i recerca de
feina que són comunes entre el conjunt de territoris del país, i això cal continuar
fent-ho perquè és imprescindible (atendre els grups socials amb més dificultats
d’inserció socioprofessional, borsa de treball, suport a la redacció de cv, entre
altres), però cal anar més enllà per assegurar que la retenció del talent -de totes
les edats- serà efectiva.

Objectius
§

Visualitzar el potencial dels recursos per a la qualificació professional que hi
ha la comarca

§

Consolidar i ampliar l’oferta formativa per a la retenció i captació del talent
en l’àmbit comarcal

Projectes
Projecte 2.1. Reforçar l’acció d’orientació professional que ja es fa a partir de la
plataforma Airtable que ja existeix, on aparegui el mapa de l’oferta formativa, els
possibles itineraris formatius i altres recursos per a la inserció laboral
Objectiu específic: Posar a disposició de la població cerdana -i, molt especialment,
dels joves entre 16 i 29 anys- la informació de l’oferta formativa, els itineraris
formatius i les sortides professionals que facilita l’oferta formativa de la Cerdanya
i comarques veïnes
Accions:
1. A partir de la <<Guia d’Orientació>> ja existent, actualitzar la plataforma
Airtable on hi figurin de manera visual, gràfica, dinàmica i atractiva, les
possibilitats d’estudiar a la Cerdanya i comarques veïnes (oferta, itineraris
formatius, sortides professionals, recursos per a la inserció, entre altres).
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2. Crear una pàgina de contingut al web del Consell Comarcal per accedir a la
plataforma Airtable vinculada a l’oferta formativa de la Cerdanya
3. Presentació de l'Airtable a tot l'Alt Pirineu i Aran, per part de la Diputació de
Lleida, a Tremp

Resultat esperat: Disposar de la plataforma Airtable actualitzada com a eina
bàsica de suport als processos d’orientació professional per a la població de la
comarca, en formació reglada, formació professional i formació ocupacional.
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya i Diputació de
Lleida
Destinataris del projecte: persones amb necessitats formatives, especialment a
l’etapa de 16 a 29 anys, però també per a persones en procés de reorientació
professional i que tinguin la necessitat de requalificar-se
Pressupost: 0 €.
Fonts de finançament: no s’escau
Recursos necessaris: els propis del Consell Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Actualització de la plataforma Airtable: Sí / NO.

§

Nombre de presentacions de l’eina a l’institut de la Cerdanya.

§

Evolució del nombre de visites a la plataforma i temps mig d’estada (entre
altres indicadors d’impacte)

Termini d’execució: Actualització de la plataforma Airtable fins a l’octubre 2021,
elaboració del calendari de presentacions a centres educatius i altres entitats al
gener de 2022
Projecte 2.2. Creació de l’Escola d’Emprenedoria de la Cerdanya
Objectiu específic: Fomentar la cultura de l’emprenedoria entre les persones en
edat activa de la Cerdanya i ordenar i facilitar els coneixements, eines i recursos
necessaris per dissenyar i emprendre un projecte i dirigir un negoci/empresa
Accions:
1. Orientar els esforços dels darrers anys dels Serveis de Promoció
Econòmica i Joventut en matèria de formació i accions de sensibilització
en el camp de l’emprenedoria i autoocupació a la comarca. Per tant, cal
posar ordre en el conjunt de materials ja generats i recollir les accions en
matèria d’emprenedoria de les que ja disposa la comarca, inventariant-los
segons tipologies: coneixements (què?); eines (com?); recursos
(subvencions), etc.
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2. Crear l’Escola d’Emprenedoria de la Cerdanya, amb els continguts ordenats
per formacions, tallers i/o altres accions que configurin itineraris formatius
segons nivell

Resultat esperat: Diversificar l’economia facilitant la instal·lació o creació de
noves empreses, projectes d’autoocupació etc. a través de l’Escola
d’Emprenedoria de la Cerdanya
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya
Destinataris del projecte: Persones en edat activa que viuen a la Cerdanya
Pressupost: 0 €.
Fonts de finançament: No s’escau.
Recursos necessaris: els propis del Consell Comarcal.
Indicadors de seguiment:
§

Nombre de formacions i taller dissenyats

§

Evolució del nombre de persones usuàries que hi participen

§

Evolució del nombre d’empreses o projectes d’autoocupació endegats i
monitorització del seu procés

Termini d’execució: Octubre 2022
Projecte 2.3. Articular una oferta formativa orientada a qualificar en l’ús d’eines i
recursos digitals, especialment per a gestors de comerç i pimes cerdanes
Objectiu específic: facilitar la transició digital per part dels sectors econòmics de
la Cerdanya
Accions:
1. Definir els continguts i el format de la nova oferta formativa, d’acord amb
les necessitats del teixit empresarial de la Cerdanya (molt especialment en
el sector del comerç i de la pime), però també amb altres entitats que
representin grups socials que no poden restar exclosos del procés de
digitalització (persones grans, grups socials vulnerables, entre altres)
2. Aconseguir l’espai on realitzar la formació digital i el material necessari
3. Portar a terme la formació
4. Avaluar els resultats obtinguts i planificar-ne noves edicions

Resultat esperat: alfabetització digital de persones, institucions i empreses de la
Cerdanya
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya
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Destinataris del projecte: Persones, empreses i organitzacions de la Cerdanya
Pressupost: 0 €
Fonts de finançament: no s’escau
Recursos necessaris: els propis del Consell Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Programació i execució de la formació: SÍ / NO

§

Nombre de persones inscrites a la primera edició

§

Nombre de persones que han superat amb aprofitament la formació

§

Valoració qualitativa de la formació rebuda per part de les persones usuàries
(enquesta de satisfacció)

Termini d’execució: Primera edició de la formació de gener de 2022
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La Cerdanya, turisme divers
La societat civil cerdana és conscient de la importància del fet turístic en la seva
estructura econòmica i del seu impacte en el territori, i no hi pensa renunciar, ja
que en depenen altres activitats econòmiques. Ara bé, aquest consens també
assenyala la necessitat de diversificar el flux turístic i desestacionalitzar l’oferta al
llarg de l’any. Cal anar vers un model turístic que cerqui un o més segments de
mercat amb les seves especificitats i incrementar la qualitat dels serveis turístics,
evitant la massificació i posant al territori les infraestructures i els equipaments
necessaris per esdevenir una comarca d’acollida del fet turístic.
Des de la Cerdanya fa anys que es fan esforços en aquesta línia de modernització
i diversificació de l’oferta turística (per exemple, amb el Pla d’Acció Sectorial de
Turisme 2019 – 2023), però la manca de recursos i la dispersió a l’hora d’engegar
noves iniciatives fa que els resultats siguin discrets. I en moments de crisi
sobrevinguda, com en el cas de l’actual pandèmia de la COVID-19, les mancances
es fan més evidents.

Objectius
Preservar els recursos naturals i culturals de la Cerdanya, atès que són la base per
a desestacionalitzar el flux turístic i distribuir-lo al llarg de l’any.
Apostar per desenvolupar a la Cerdanya mercats turístics més específics, que
atraguin i fidelitzin nous fluxos de turistes.

Projectes
Projecte 3.1. Visibilitzar i regular els serveis públics i privats per a autocaravanes
a la comarca
Objectiu específic: ordenar i facilitar el turisme d’autocaravana, creant major
atractivitat a la comarca i evitant un ús inadequat de l’espai públic.
Accions proposades:
1. Establir un espai de diàleg amb els càmpings de la comarca amb l’objectiu
de saber, en primera instància, si disposen de tarifes per accedir als serveis
bàsics sense fer-hi estada i tot seguit conèixer la seva opinió i interès en
implicar-se en l’oferta d’aquest tipus de serveis, o bé valorar conjuntament
els inconvenients que sorgeixin.
2. Contactar amb els Ajuntaments de la Cerdanya per detectar el seu interès
en acollir autocaravanes, i així acordar conjuntament amb els ajuntaments
la detecció de les parcel·les que podrien esdevenir les ubicacions idònies
per habilitar àrees d’acollida d’autocaravanes a la comarca
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3. Crear un mapa on hi surtin totes les àrees d’autocaravanes habilitades i
publicar-ho al web de Turisme de la Cerdanya

Resultat esperat: habilitar les infraestructures i els serveis bàsics per atraure I
captar un segment de públic turístic que va a l’alça
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal i Ajuntaments de la Cerdanya
Destinataris del projecte: segment turístic d’autocaravanes
Pressupost: 0€
Fonts de finançament: no s’escau
Recursos necessaris: per a la redacció del projecte del sistema comarcal d’àrees
d’autocaravanes caldrà comptar amb la col·laboració externa d’una empresa
d’arquitectura i urbanisme.
Indicadors de seguiment:
§

Creació de l’espai de diàleg amb els càmpings de la comarca: Sí/NO

§

Detecció de les parcel·les que podrien esdevenir idònies: SÍ/NO

§

Evolució del nombre d’àrees d’autocaravanes disponibles segons municipi.
Mínim s’espera acomplir un increment del 50% (habilitar una nova zona
d’autocaravanes)

§

Evolució del nombre d’usuaris de les àrees d’autocaravanes a la Cerdanya.
Mínim s’espera acomplir un increment del 50%

Termini d’execució: Realitzar l'estudi del marc normatiu i resoldre els dubtes amb
l'ajuda d'un agent extern (setembre 2021) i resoldre dubtes amb els diferents
tècncis del Consell Comarcal l'octubre del 2021; respecte a l’espai de diàleg amb
els càmpings de la comarca, s’hauria de celebrar la primera trobada a finals
d’any, desembre 2021; detecció de les parcel·les que podrien esdevenir ubicacions
idònies per habilitar àrees d’acollida d’autocaravanes, març 2022.
Projecte 3.2. Millorar la sostenibilitat de les activitats turístiques, a través d’una
major regulació comarcal d’accés al medi natural per evitar la massificació en
alguns moments de l’any i preservar el seu valor.
Objectiu específic: regular el flux de visitants, assegurar la seva seguretat i
preservar els valors naturals dels paratges més emblemàtics de la comarca.
Accions proposades:
1. Crear un espai de coordinació amb els ajuntaments afectats, per establir i
consensuar el marc de regulació de la mobilitat amb vehicle motoritzat. En
especial, als principals punts d’interès ubicats en el medi natural de la
comarca (Estanys de la Pera, Estany de Malniu, Prat de Cadí, Vall de la Llosa
i Vall de l’Ingla). Aquesta normativa ha d’estar destinada a evitar
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massificacions i danys en èpoques d’alta afluència i afavorir la construcció
d’aparcaments per accedir en aquests indrets amb transport públic
Aprovar la regulació per part del Consell Comarcal i dels plens municipals
pertinents
Assegurar el finançament necessari per desplegar la regulació
(senyalització, barreres, transport públic, àrees d’estacionament,
contractació de personal, informació).
Procedir a executar la normativa.
Iniciar una prova pilot als entorns naturals més freqüentats de la comarca
amb excés de vehicles motoritzats

Resultat esperat: Pacificació de la mobilitat motoritzada a la zona de Lles de
Cerdanya i Aransa en determinades àrees d’accés públic d’alt valor ecològic i
paisatgístic durant el mes d'agost (llançadores: agost; barreres: tot l'any).
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya i municipis
més afectats
Destinataris del projecte: població cerdana en general.
Pressupost: Licitació adjudicada per Lles de Cerdanya. Pressupost base de
licitació, IVA exclòs: 28860,66 €. IVA: 10%; 2886,07 €. Pressupost base de licitació,
IVA inclòs: 31746,73 €
Fonts de finançament: Romanent del servei de transport públic de l'any 2020, no
efectuat per causes de COVID-19. Servei autoritzat i aprovat per Direcció General
de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.
Recursos necessaris: els propis del Consell Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Aprovació de la normativa: SÍ / NO

§

Nombre d’espais amb l’accés efectivament regulat. Mínim s’espera
acomplir un 50% dels espais proposats. Aquest any 2021 es fa una prova
pilot a l'agost amb llançadores des d'Aransa i des de Lles de Cerdanya
(mateix municipi). La resta de municipis no han decidit posar-ne.

§

Evolució del nombre de visitants que utilitzen els serveis de transport
alternatiu (llançadores, lloguer de bicicletes o altres mitjans de transport
respectuosos amb el medi)

§

Desenvolupament de la prova pilot de Lles de Cerdanya:Si/No

§

Evolució del nombre de visitants que utilitzen els serveis de transport
alternatiu (llançadores, lloguer de bicicletes o altres mitjans de transport
respectuosos amb el medi)

§

Realització de les ordenances: SI/NO
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Termini d’execució: Crear l’espai de coordinació amb els municipis afectats per
pressupostar el projecte i desenvolupament de la prova pilot l'estiu del 2021
Projecte 3.3. Potenciar nous segments de turisme, com a mecanisme de
diversificació i desestacionalització, en col·laboració publicoprivada
Objectiu específic: Diversificar i desestacionalitzar l’oferta turística de la
Cerdanya per avançar vers un model turístic més resilient
Accions proposades:
1. Senderisme

§

Treballar la millora de la xarxa actual de senders de la Cerdanya, prioritzant
la mobilitat no motoritzada entre els principals nuclis de població i els punts
d’interès. Aquesta xarxa connectarà el territori, a través del projecte PECT,
amb la resta de comarques de Girona i amb el projecte Camins Tradicionals
dels Pirineus amb la resta de comarques de la província de Lleida. Garantir
el bon estat d’aquesta xarxa de camins, amb la neteja, el manteniment, i la
senyalística d’acord amb el manual de senyalització de Turisme.

§

Digitalització de la xarxa i connexió amb la resta de comarques de Girona (
projecte PECT) a través de la plataforma digital compartida com a
mecanisme de difusió i manteniment de la xarxa de senders

2. Bicicleta
§

Documentar casos de bones pràctiques com el projecte de Centre BTT Zona
Zero a partir d’entrevistes.

§

Elaborar un projecte global d’abast comarcal per atraure turisme de
bicicleta, en col·laboració publicoprivada i comptant amb la implicació dels
Ajuntaments de la Cerdanya, amb la voluntat de no crear més material
promocional, sinó incorporar aquells que ja s’han elaborat en les diferents
iniciatives endegades pels municipis. Entre les diferents accions, es
contemplarien les següents:
o Potenciar un projecte conjunt amb La Molina adreçat a la promoció
de tota mena de tipus de bicicleta (gravel, elèctrica, descens...).
Mantenir reunions amb La Molina per estendre el seu producte
turístic per a bicicletes arreu de la comarca. Cercar també la
col·laboració publico-privada implicant a altres agents privats (Club
Ciclista Bellver o altres empreses que es dediquin a la BTT)
o Endegar un pla de senyalització de ports de muntanya per a ciclistes
comptant amb la complicitat dels ajuntaments corresponents.
Realitzar un llistat de carreteres/camins encimentats o bé asfaltats
que arriben a ports de muntanya susceptibles d’adaptar la
senyalística al col·lectiu ciclista i procedir a la seva retolació
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o Promocionar noves iniciatives vinculades amb el ciclisme, com ara
els Pumptracks per atraure aquest segment turístic. Generar
material promocional i dinamitzar-lo a través dels canals de
comunicació del Consell Comarcal (exemple: Bellver, La Molina, Alp
i Isòvol)
o Dissenyar i implementar un projecte d’acollida a ciclistes i
senderistes en col·laboració amb els patronats de turisme
provincials (Hike i Bike Friendly). Donar a conèixer els segells
existents, com Bike Friendly, entre els agents privats que s’hi vulguin
adherir (espai per a guardar-hi bicicletes, taller, bomba per botir les
rodes, zona de neteja, zona de càrrega de bicicletes elèctriques...).
Redactar un «Manual de Bones Pràctiques d’acollida a ciclistes i
senderistes» (similar al que ja tenen al Camí dels Bons Homes) per
donar a conèixer les recomanacions a l’hora d’acollir aquests
usuaris i crear una pàgina al web de turisme de la Cerdanya per
visibilitzar i reconèixer els establiments que hi estiguin més implicats
3. Turisme cultural

§

Dinamitzar 69 esglésies de la comarca i altres equipaments culturals per
mitjà de les noves tecnologies. Actualment ja s’han realitzat 15 tours
virtuals i està previst realitzar-ne d’altres a diferents equipaments culturals.
Aquest contingut es pot visualitzar in situ per mitjà d’un codi QR o a través
del web de Turisme Cerdanya (accessible per a tots els públics, incorporant
criteris d’inclusivitat)

§

Reivindicar la dona rural cerdana a través d’entrevistes testimonials
enregistrades en els diferents municipis cerdans, que es poden visualitzar
mitjançant codis QR ubicats a les siluetes metàl·liques que els visitants
poden localitzar en el poble d’origen del testimoni (Projecte Banc de
Memòria de Dones Rurals Cerdanes)

§

Engegar noves rutes guiades en els diferents elements patrimonials que
interessen promocionar de la comarca, dins la iniciativa «Les claus de les
Esglésies». Actualment ja existeixen dues rutes sota aquesta marca que han
tingut molt d’èxit; per aquesta raó s’està treballant en l’elaboració d’una
tercera.

§

Gestionar els tràmits necessaris per utilitzar les imatges d’elements
d’interès de la Cerdanya que ara es troben en museus de fora de la comarca,
per incloure-les en els esforços d’atracció del públic cultural (contacte: Clara
Arbués, del Bisbat d’Urgell i altres museus)

4. Turisme geològic
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Crear un espai específic de turisme geològic al lloc web de Turisme per
realitzar campanyes de promoció dels punts d’interès geològics que hi ha a
la Cerdanya, com és el cas dels Esterregalls d’Olopte

5. Turisme inclusiu
§

Adaptació i inclusió dels diferents continguts de 69 esglésies de la comarca
als diferents públics. Adaptació dels 15 Torus amb audioguies en diferents
llengües i adaptant els continguts al públic infantil

§

Estudiar el grau d’accessibilitat dels hotels, tant pel que fa als accessos
d’entrada, com dels diferents espais per moure’s amb una cadira de rodes,
nombre d’habitacions i serveis adaptats, entre altres mesures bàsiques per
conèixer quin és el nivell d'accessibilitat dels establiments turístics. Aquest
treball, també inclouria la revisió de diferents equipaments turístics de
caràcter public

§

A partir d’aquest treball, es crearia un nou apartat al web de Turisme, amb
la voluntat de destacar les mesures d’accessibilitat implementades en els
diferents establiments i/o punts d’interès per als visitants, com per exemple,
l’itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda «Mirador del Cap del
Ras»

6. Turisme de salut i benestar
§

Generar l’espai de col·laboració publicoprivada amb el Clúster Solsoleil
Pyrenées Health, per estudiar les seves necessitats i mancances alinear les
polítiques públiques destinades a aquest segment turístic

§

Dedicar un apartat específic de «Turisme de salut i benestar» al lloc web de
Turisme indicant les empreses del Clúster i/o bé enllaçant els seus
productes turístics, directament a la seva pàgina web, juntament amb la
resta d’empreses que ofereixin productes o serveis similars a la comarca

Resultat esperat: diversificar i desestacionalitzar l’oferta turística de la Cerdanya
per avançar vers un model turístic més sostenible
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal i agents privats del mercat
turístic de la comarca
Destinataris del projecte: públic turístic segons segment d’interès i ciutadania
cerdana
Pressupost:
§

Senderisme: Projecte PECT: 60.000€/ Subvenció IDAPA: 12.000€ / Projecte
tancament perimetral: 275.000 (pendent d’aprovació)

§

Bicicleta: 12.000€ subvenció IDAPA any vigent, brigada projecte tancament
perimetral i subvenció IDAPA any 2023 per fabricar i col·locar els plafons a
cada municipi
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Fonts de finançament: Servei d'Ocupació de Catalunya, PECT i IDAPA. També
caldrà cercar finançament extraordinari (amb l’ajuda d’un agent extern) a través
d’ajuntaments, les Diputacions provincials, l’Agència Catalana de Turisme, el
Ministerio corresponent de l’Estat Espanyol i fons extraordinaris provinents de la
Unió Europea.
Recursos necessaris: els propis del Consell Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Evolució de la quantitat de finançament extraordinari captat per a aquest
projecte

§

Evolució del nombre de visites generat en el web de Turisme de la Cerdanya.
Mínim s’espera acomplir un increment del 10%

Termini d’execució: Generar els espais de col·laboració publicoprivada setembre
2021 i documentar les bones pràctiques en els diferents segments de mercat fins
a l’octubre del 2021.
§

Accions de senderisme i BTT: desembre 2022. Gestionar els tràmits
necessaris per a demanar poder fer servir algunes imatges d'elements
d'interès de la Cerdanya que ara es troben fora, desembre de 2022.

§

Crear un espai de turisme geològic al lloc web de Turisme: gener del 2022.

§

Turisme inclusiu: estudi grau d'accessibilitat octubre 2021, web turisme el
gener del 2022.

§

Turisme de salut i benestar: desembre del 2021
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Viu a la Cerdanya
Fins a dia d’avui, la Cerdanya no compta amb una política pública comarcal dissenyada des del territori- en matèria de promoció de l’habitatge. S’estan
portant a terme bones iniciatives, però de manera aïllada i amb un impacte escàs:
a problemes comuns, des dels municipis no s’hi respon de manera coordinada i a
partir d’un plantejament compartit. A la Cerdanya hi concorren dos factors que
expliquen la manca d’habitatge de lloguer, que provoca més fugida de població
alhora que dificulta captar talent de fora de la comarca. En primer lloc, és un
territori de muntanya amb força habitatges buits. La propietat d’aquests
habitatges no té necessitat de posar-los al mercat i en fa un ús turístic puntual o
bé van degradant-se, amb la consegüent necessitat de rehabilitació. En segon lloc,
la Cerdanya és una destinació turística i, per tant, la propietat de l’escàs parc
d’habitatges per llogar tendeix a destinar-se a usos turístics per raó del major
rendiment econòmic que se n’extreu.
El repte de l’habitatge és de tant difícil resposta que provoca accions
fragmentades i escadusseres com les que hi ha hagut fins ara. Però cal que el Pla
de Reactivació Socioeconòmica posi aquesta qüestió a l’agenda comarcal i que
des del Consell Comarcal es plantegin els següents objectius i accions:

Objectius
§

Crear un consens comarcal sobre la necessitat d’intervenir des de la vessant
público-privada, coordinadament, per assegurar el dret a l’habitatge

§

Posar al mercat més habitatge de lloguer sota l’impuls de la iniciativa
pública per garantir el dret a l’habitatge

Projectes
Projecte 4.1. Aconseguir una regulació homogènia i coordinada des dels
ajuntaments per condicionar la ubicació dels habitatges turístics
Objectiu específic: Regular i organitzar territorialment el lloguer d’habitatges en el
mercat turístic, la qual cosa exclou les persones que volen llogar un habitatge per
viure a la comarca com a residència habitual
Accions:
§

Desenvolupar un inventari amb tota la informació sobre el nombre
d’habitatges turístics en cada municipi i presentar-ho al Consell d’Alcaldies
(Desembre 2021)

§

Cal establir moratòria en l’atorgament de llicències municipals d’habitatges
turístics. Alguns municipis de la Cerdanya n’han establert en anys anteriors,
que es poden allargar fins a un any
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§

Fer la proposta als municipis d’assolir un acord comarcal entre els
ajuntaments per establir la regulació en les llicències municipals per a
habitatges d’ús turístic, en el si de l’òrgan de govern del Consell Comarcal

§

Vetllar per fer la licitació, en el benentès que el punt 4.1.3 hagi estat ratificat
per acord del Ple del Consell Comarcal. Avançar en paral·lel, a l’establiment
de moratòries, la redacció de la modificació del POUM, en aquells municipis
que s’hagi finalitzat el termini de la moratòria. Dels 17 municipis de la
Cerdanya, 12 comparteixen el mateix POUM (7 es gestionen des del Consell
Comarcal). El municipi de la Vielha a La Vall d’Aran va modificar el seu POUM
per regular el lloguer d’habitatges turístics i és un referent

§

Ratificar per l’acord del Ple de cada ajuntament l’acord comarcal de la
regulació

1. Monitoritzar l’impacte per zones (quantitatiu i qualitatiu) de la mesura
2. Fer difusió a través dels mitjans de comunicació locals i les xarxes socials
dels resultats de la mesura

Resultat esperat: revertir els processos d’exclusió en l’accés a l’habitatge
Actor responsable de l’execució: Si s'aconsegueix per acord del Consell
Comarcal; presidència del Consell Comarcal (Si es ratifica per acord del Ple del
Consell Comarcal), ajuntaments de la Cerdanya i estudi d'arquitectura (agent
extern)
Destinataris del projecte: societat cerdana en general i propietaris d’habitatges
en particular
Pressupost: 15.000 € aproximadament (per a la redacció de la modificació del
POUM pertinent, en cada cas)
Fonts de finançament: aconseguir finançament extraordinari dels Ajuntaments de
la comarca, de les Diputacions provincials, de la Generalitat de Catalunya, de
l’Estat Espanyol i de diversos programes de la Unió Europea
Recursos necessaris: estudi d’arquitectura (agent extern), els propis per al
funcionament ordinari dels Ajuntaments de la Cerdanya i els propis del Consell
Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Fer el llistat dels municipis que tenen l'inventari del nombre d'habitatges
turístics fet

§

Establiment de la regulació: SÍ / NO

§

Evolució del nombre d’habitatges de lloguer turístics i no turístics a la
Cerdanya
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Termini d’execució: Establiment de la mesura al setembre 2021 i monitorització
de resultats fins al març 2022. Seguiment continuat a partir de 2022
Projecte 4.2. Aprofundir en els nous models de tinença cooperativa de la propietat,
afavorint la iniciativa social per desenvolupar el sòl urbà públic
Objectiu específic: Incrementar el parc d’habitatge social a la comarca
Accions:
1. Elaborar un informe sobre les noves tendències en règim de tinença i
propietat d’habitatges. Estudi de casos
2. Explicitar i informar del procediment que han de seguir els promotors
particulars per a l’accés al sòl edificable en règims de tinença alternatius,
en sòl de titularitat pública

Resultat esperat: donar sortida a les noves demandes de tinença cooperativa
d’habitatge en el mercat a través de la iniciativa social
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya
Destinataris del projecte: en termes generals, la societat cerdana
Pressupost: 0 €
Fonts de finançament: no s’escau
Recursos necessaris: els propis del funcionament ordinari del Consell Comarcal
de la Cerdanya
Indicadors de seguiment:
§

Evolució anual del nombre d’habitatges socials posats al mercat sota noves
fórmules d’ús de la propietat

§

Realització de l’informe en format de materials de difusió o jornada per
informar sobre noves tendències en règim de tinença i propietat
d’habitatges: SÍ/NO

Termini d’execució: Elaboració de l’informe al desembre de 2021 i generar
materials de difusió o jornada per informar del procediment que cal seguir per part
dels promotors particulars per accedir al sòl edificable al maig de 2022
Projecte 4.3. Modificació puntual del planejament dels articles que afecten
l’edificació tradicional ceretana protegida, per tal de facilitar la rehabilitació
d’aquestes construccions
Objectiu específic: Posar en valor i motivar la recuperació i rehabilitació dels
habitatges tradicionals de la Cerdanya de manera permisiva i respectuosa amb el
seu vessant cultural i històric
Accions:
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1. Redacció de la modificació puntual de la clau urbanística dels 12 municipis
de la Cerdanya que formen part del POUM
2. Aprovació inicial per part dels diferents Ajuntaments i exposició pública
3. Aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM de la Cerdanya per
tal de redefinir els paràmetres de la regulació

Resultat esperat: Incrementar les actuacions de rehabilitació, reforma i
construcció en els nuclis històrics i tradicionals dels municipis de la Cerdanya
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya, estudi
d’arquitectura extern i ajuntaments de la comarca
Destinataris del projecte: societat cerdana
Pressupost: 14.565€ per a la redacció i tramitació de la modificació puntual del
POUP de la Cerdanya per tal de regularitzar la normativa de la clau 21a Protegida
i l’assessorament jurídic corresponent
Fonts de finançament: finançament ordinari del Consell Comarcal
Recursos necessaris: els propis per al funcionament del Consell Comarcal de la
Cerdanya
Indicadors de seguiment:
§

Redacció de la modificació puntual: SÍ/NO

§

Evolució del nombre d’actuacions de rehabilitació, reforma i construcció en
els nuclis tradicionals dels 12 municipis de la Cerdanya que formen part del
POUM

Termini d’execució: Inici dels tràmits de la modificació puntual juliol 2021
Projecte 4.4. Crear una base de dades dels habitatges de protecció oficial que
trobem a la comarca
Objectiu específic: Disposar d’una base de dades per orientar accions de futur
vinculades a promocionar els habitatges de protecció oficial a la Cerdanya
Accions:
1. Acordar una trobada amb l’oficina local d’habitatge, per saber quines són
les seves tasques assignades i per evitar duplicitats a l’hora de crear la
bases de dades
2. Concertar una visita a cada municipi i saber quins habitatges són (quants
habitatges tenen) de protecció oficial
3. Estandarditzar una fitxa d’informació per inscriure’s al registre, en què hi
consti el següent enllaç: https://www.registresolicitants.cat/registre/
Aquest document hauria d’incorporar informació sobre els principals
requisits, on obtenir informació, quins municipis tenen HPO, quants en
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tenen cada municipi, si es troben ocupats o desocupats, per quin motiu
estan desocupats, termini en què s’acaben els lloguers...
4. Mantenir la base de dades actualitzada en el temps
Resultat esperat: Base de dades d’habitatges de protecció oficial de la comarca
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya
Destinataris del projecte: Societat cerdana
Pressupost: 0 €
Fonts de finançament: No s’escau
Recursos necessaris: els propis per al funcionament del Consell Comarcal de la
Cerdanya
Indicadors de seguiment:
§

Realització de la trobada amb l’Oficina Local d’Habitatge: SÍ/NO

§

Visita als 17 municipis de la comarca: SÍ/NO

§

Elaboració de la fitxa d’informació estandarditzada: SÍ/NO

§

Informe semestral d’actualitzacions, modificacions i/o canvis incorporats a
la base de dades

Termini d’execució: Trobada amb l’OLH al mes de setembre de 2021, visites als
17 municipis fins al novembre de 2021 i elaboració de la fitxa d’informació per al
registre i la base de dades al desembre de 2021
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El nou teixit empresarial a la Cerdanya
D’ençà l’any 1984, quan es va posar en marxa el Túnel del Cadí, la Cerdanya va
tenir una connexió força més directa amb el conjunt del territori català i un accés
més ràpid amb la regió metropolitana de Barcelona. En els anys posteriors, aquest
accés s’ha millorat, la qual cosa encara ha incrementat més aquest flux. En
poques dècades, la Cerdanya ha passat de ser un territori de muntanya amb una
certa especialització turística (per les pistes d’esquí ja implantades a la primera
meitat del segle XX) a tenir el turisme de temporada i de segona residència com el
principal pilar de la seva economia i de l’estructura laboral. La indústria no s’hi ha
desenvolupat, el sector agroalimentari s’està posant en valor amb esforços
iniciats fa pocs anys i el teixit comercial pateix els mateixos canvis que arreu del
país. Existeix un gran consens en la necessitat de diversificar la base productiva
perquè el turisme d’esquí, de temporada i de segona residència no permeten una
economia resilient.
Aquesta qüestió és fonamental per a l’economia cerdana i ja compta amb un gran
consens, però no és fàcil revertir les tendències del mercat tot i que ja fa temps
que s’hi treballa. La crisi de la COVID-19 -l’impacte de la qual ha estat especialment
pronunciat a la Cerdanya degut al tancament perimetral de la comarca entre el 23
de desembre de 2020 i el 6 de gener del 2021 i a les posteriors limitacions de la
mobilitat a tot Catalunya- fa evident que encara hi ha marge per a la millora, com
ho demostren els elevats nivells de desocupació.

Objectius
§

Reforçar, des del Pla de Reactivació Socioeconòmica, les línies de treball ja
iniciades amb noves accions

§

Treballar per la generació de noves activitats laborals al territori cerdà per
tenir una estructura econòmica resilient

§

Promoure serveis i equipaments per acollir noves iniciatives emprenedores
i endegar projectes per acompanyar-les en el seu creixement i afavorir la
seva consolidació

Projectes
Projecte 5.1. Estudi de necessitats i de demanda comarcal del sector
agroalimentari per a la viabilitat d’un obrador/laboratori compartit per posar en
valor el producte local amb finalitats divulgatives, d’innovació en producte i
d’emprenedoria
Objectiu específic: disposar d’un estudi concret de demanda i necessitats per
determinar la viabilitat d’un obrador/laboratori com apunt de suport a l’activitat
d’emprenedoria en l’àmbit agroalimentari
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Accions:
1. Estudiar les necessitats i les demandes del sector agroalimentari de la
comarca (estudi de demanda), amb capacitat per a l’elaboració de
productes i/o per al desenvolupament o explotació de subproductes de tot
tipus (carn, vegetals, làctics, conserves...) per a la viabilitat d’un obrador
compartit. Estudi de casos i experiències externes
2. Identificar espais i/o infraestructures disponibles en infraús existeixen a la
comarca (cuines escolars, obradors francesos, etc.). Aquests es podrien
amortitzar per esdevenir obradors disponibles per al sector agroalimentari
comarcal (contemplant la necessitat de modificacions i/o altres ajustos
que es considerin oportuns per adequar els equipaments als diferents tipus
de producte que s’hi elaborin)
3. Disposar de l’estudi previ per poder presentar el projecte a les futures
convocatòries de les diputacions vinculades al foment del sector
agroalimentari

Resultat esperat: Un estudi de demanda i necessitats del sector agroalimentari
per determinar la viabilitat d’un obrador/laboratori compartit
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya en coordinació
amb l’Associació Agroalimentària de Cerdanya
Destinataris del projecte: Productors i productores agroalimentaris
Pressupost: 25.000 € (pressupost orientatiu) i 4000€ (pressupost orientatiu) per a
assistència tècnica
Fonts de finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya
Recursos necessaris: els propis de la gestió ordinària del Consell Comarcal i
serveis d’enginyeria especialitzats (agent extern)
Indicadors de seguiment:
§

Realització de l’estudi de necessitats i demanda del sector: SÍ / NO

§

Identificació dels espais disponibles per acollir els obradors a la comarca: SÍ
/ NO

§

Adequació de les condicions d’ús del(s) obrador(s) segons necessitats dels
productors/es: SÍ / NO

§

Evolució del nombre d’hores anual d’ús del(s) obrador(s)

Termini d’execució: Estudi de casos, necessitats, demanda, i espais i
infraestructures disponibles a l’abril del 2022
Projecte 5.2. Pla pilot d'obrador compartit vegetal amb transformació per
revaloritzar el producte com un equipament vertebrador comarcal que contribueixi
a la diversificació del sector agroalimentari
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Objectiu específic: disposar d’un equipament on elaborar, experimentar, innovar,
realitzar pràctiques i afavorir l’emprenedoria en el sector agroalimentari hortícola
Accions:
1. Prospecció de productors/es usuàries de la infraestructura
2. Realització d’un pla d’empresa per endegar l’obrador (pressupostos
d’enginyeria tècnics, pressupostos de línia de producció i línia de procés
vegetal, tipologia vegetals, tipus d’elaboracions, benchmarking i previsió de
vendes)
3. Prospecció comarcal per identificar possibles ubicacions
4. Determinació de la forma jurídica de l’obrador (associació, cooperativa…)
5. Coordinació de la posada en funcionament

Resultat esperat: equipament d’obrador vegetal i compartit amb transformació on
elaborar, experimentar, innovar, realitzar pràctiques i afavorir l’emprenedoria en el
sector agroalimentari hortícola
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya en
col·laboració amb l’Associació Agroalimentària de Cerdanya
Destinataris del projecte: productors i productores agroalimentaris
Pressupost: 50.000 € (pressupost orientatiu)
Fonts de finançament: Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Fons Europeus
Recursos necessaris: els propis de la gestió ordinària del Consell Comarcal i
serveis d’enginyeria especialitzats (agent extern)
Indicadors de seguiment:
§

Realització pla d’empresa: SÍ / NO

§

Identificació dels espais disponibles per acollir l’obrador a la comarca: SÍ /
NO

§

Adequació de les condicions d’ús del(s) obrador(s) a les necessitats del
producte vegetal de productors/es: SÍ/NO

§

Evolució del nombre d’hores anual d’ús del(s) obrador(s)

Termini d’execució: Infraestructures disponibles al desembre de 2022
Projecte 5.3. Crear i dinamitzar una marca col·lectiva de productes i altres
recursos per a Cerdanya del sector agroalimentari i del comerç de proximitat i
d’hostaleria
Objectiu específic: disposar d’un recurs que permeti el reconeixement conjunt del
sector de la producció agroalimentària i la distribució de proximitat (comerç i
hostaleria) a la Cerdanya
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Accions:

1. Actualitzar una base de dades de productes singulars i rellevants del sector
agroalimentari de la Cerdanya
2. Coordinar la creació d’una marca col·lectiva
3. Coordinar creació del reglament d’ús
4. Coordinació redacció del reglament d’ús
5. Coordinar registre de la marca col·lectiva a OEPM
6. Preveure les tasques i els procediments periòdics per a la seva coordinació
i dinamització
7. Realitzar un acte de presentació de la marca col·lectiva per al comerç local
cerdà
8. Realitzar un acte públic de presentació de la marca col·lectiva per al públic
en general (cerdà i català)
9. Disseny de la campanya <<Omplim neveres>> en col·laboració amb els
agents turístics de la comarca (a partir d’un catàleg de productes
agroalimentaris de proximitat, oferir la possibilitat als visitants de realitzar
la compra per a la seva estada a la Cerdanya a l’avançada)

Resultat esperat: creació i Dinamització de la marca col·lectiva de productes i la
seva distribució de proximitat (comerç) agroalimentària a la Cerdanya
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya en
col·laboració amb l’Associació Agroalimentària de Cerdanya i dinamitzador/a
comercial
Destinataris del
agroalimentari

projecte:

productors/es

i

distribuïdors/es

del

sector

Pressupost: 6.000€ (subvenció Diputació de Girona) + 10.000 € (ajuts perimetrals)
Fonts de finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya, Diputació de Girona
Recursos necessaris: els propis del funcionament ordinari del Consell Comarcal,
amb col·laboració amb l’Associació Agroalimentaria de Cerdanya i serveis tècnics
externs. Contractació d’un/a dinamitzador/a de comerç sol·licitat a través de
l’actuació subvencionable b) plans d’ocupació dels ajuts extraordinaris SOC PERIMETRALS
Indicadors de seguiment:
§

Creació del Catàleg de marca col·lectiva de productes: SÍ / NO

§

Evolució del nombre de productes de la marca

§

Realització de l’acte públic de presentació de la marca: SÍ/NO
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Realització de la campanya <<Omplim neveres>>

Termini d’execució: Jornada de presentació de la marca al juliol de 2022
Projecte 5.4. Impulsar entre el comerç local i de proximitat l’ús de la plataforma
de venda en línia << Comerç a casa >> i d’altres eines digitals de comercialització
que tenen a la seva disposició
Objectiu específic: facilitar la transició digital al comerç local de proximitat de la
Cerdanya
Accions:
1. Donar suport continu al comerç de proximitat perquè faci servir les eines
digitals que tenen a la seva disposició: formacions, acompanyaments
personalitzats, suport continu per a la resolució de dubtes, entre altres
2. Realitzar un acte públic de suport i reconeixement per part dels alcaldes i
alcaldesses de la comarca per als comerços que ja facin ús de la
plataforma, en col·laboració amb l’associació comercial
3. Monitoritzar i difondre l’ús i l’impacte global generat per l’ús de la
plataforma del comerç en línia i d’altres eines digitals entre el comerç de
proximitat de la Cerdanya
4. Fer difusió de la plataforma: gravació i muntatge de vídeos de promoció,
comunicació a diferents mitjans i xarxes socials i col·laboració en les
accions de difusió com fires o outlets que es duguin a terme a la comarca
5. Promoció/descomptes per a la compra en comerços que hi siguin
associats (vals regals , sortejos, concursos…). Per tant es proposa crear una
icona a la plataforma de promocions/descomptes perquè els comerços
puguin oferir aquests si en tenen i fer-se més visibles

Resultat esperat: ple ús de la plataforma de comerç en línia << Comerç a casa >>
i de les altres eines digitals disponibles
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya.
Destinataris del projecte: comerç de proximitat de la Cerdanya i els seus
potencials consumidors.
Pressupost: 10.000 €.
Fonts de finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC - Perimetrals CR,
Resolució TSF/14770/2021 de 30 d’abril)
Recursos necessaris: els propis del funcionament ordinari del Consell Comarcal i
es contempla la contractació d’un/a dinamitzador/a de comerç sol·licitat a través
de l’actuació subvencionable b) plans d’ocupació dels ajuts extraordinaris SOC Perimetrals
Indicadors de seguiment:
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§

Evolució del nombre de comerços de proximitat que són a la plataforma i a
altres eines digitals disponibles

§

Valoració qualitativa de la plataforma i de les altres eines digitals disponibles
per part dels comerços

§

Nombre d’accions de promoció del comerç de proximitat realitzades

§

Realització de l’acte

Termini d’execució: Desenvolupament de les accions de manera progressiva al
llarg de tot el període fins a l’octubre del 2022
Projecte 5.5. Campanya <<Aixequem persianes>>
Objectiu específic: Inventariar els locals buits a la Cerdanya i crear la borsa de
locals tancats que es posen a lloguer amb facilitats econòmiques per promoure la
instal·lació de nou comerç local
Accions:
1. Inventari i mapa de locals buits a la comarca. Realitzar un treball de camp
per localitzar els locals buits
2. Crear la borsa de locals tancats, a partir del cens de locals buits, i establir
els preus de lloguer assequible a partir de la diagnosi objectiva de la situació
que presenten aquests locals buits que interessa dinamitzar.
Concretament:

§

En primera instància, es proposa conèixer <<l’Índex de Preu dels Locals
Comercials>> que ofereix una visió objectiva del valor dels locals segons el
sector immobiliari. Cal tenir en compte que API-Col·legis i associons
d’agents immobiliaris agrupa el col·lectiu d’agents més nombrós de
Catalunya i la seva oferta immobiliària està restringida a agents homologats
per la Generalitat. En conseqüència es tracta de preus taxats de manera
rigorosa. En el cas de la Cerdanya, caldria comptar amb la complicitat de
l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya - Delegació Girona (Tels.
972 203 617 i 972 203 978) i l’Associació d’Agents Immobiliaris de
Catalunya - Delegació Lleida (Tels. 973242948)

§

A continuació, es considera rellevant també utilitzar un segon indicador,
<<l’Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial>> que mesura l’ocupació dels
locals, respecte el total dels locals que admenten ús comercial. Una variable
que presenta una relació directe amb la salut del comerç a la zona, per bé
que també pot estar vinculada al model urbanístic (utilització de les plantes
baixes per altres usos com aparcaments o habitatges) o a les expectatives
del propietari del local. Elements qualitatius que també caldrà gestionar en
la dinamització de la campanya dirigida a revitalitzar el teixit empresarial de
la comarca.
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La combinació dels dos indicadors permetrà analitzar l’àrea que es vol
dinamitzar en cada cas, amb la campanya <<Aixequem Persianes>> i
establir els preus de lloguer assequible, amb l’objectiu últim de fomentar la
implantació d’activitats econòmiques amb ajuts i incentius que serveixin
com a mecanisme de contribució a la millora de la cohesió social i
econòmica.
3. Definir i difondre la campanya “Aixequem persianes” per promoure i facilitar
la instal·lació al territori de comerç local i/o productores que necessitin
tallers o espais amplis per a la creació (joieria d’autor, cistelleria, confecció
de km0, artistes, escultors/es, camperització de furgonetes, etc.). També
per a qualsevol altra activitat econòmica, amb la intenció d’optimitzar l’ús
dels locals buits, per a aconseguir donar una imatge de revitalització del
teixit empresarial
4. Arribar a acords amb propietaris de locals buits per posar-hi rètols o
imatges que incentivin el turisme de la comarca (fotos amb missatges
atractius de diversos indrets...)

Resultat esperat: Optimitzar l’ús dels locals buits a la Cerdanya com a mecanisme
de revitalització del comerç local
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
Destinataris del projecte: Comerç de proximitat de la comarca.
Pressupost: 10.000 € per a la campanya <<Aixequem persianes>>
Fonts de finançament: Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC - Perimetrals CR,
Resolució TSF/14770/2021 de 30 d’abril)
Recursos necessaris: els propis del funcionament ordinari del Consell Comarcal i
es contempla la contractació d’un/a dinamitzador/a de comerç sol·licitat a través
de l’actuació subvencionable b) plans d’ocupació dels ajuts extraordinaris SOC Perimetrals
Indicadors de seguiment:
§

Elaboració de l’inventari de locals buits: SÍ/NO

§

Creació de la borsa de locals buits al web del Consell Comarcal: SÍ/NO

§

Definició de la campanya “Aixequem persianes”: SÍ/NO

§

Nombre de materials de difusió elaborats

§

Evolució del nombre d’iniciatives comercials instal·lades en els locals
tancats

Termini d’execució: Inventari de locals buits fins al desembre de 2021, creació de
la borsa de locals buits i definició de la campanya “Aixequem persianes” al maig
de 2022
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Projecte 5.6. Explorar la viabilitat d’una comunitat energètica local a partir
d’energies alternatives (biomassa dels boscos cerdans, geotèrmia, fotovoltaica),
afavorint la creació d’un mercat
Objectiu específic: avançar vers la transició energètica a la comarca, fent possible
la producció i distribució local d’energia
Accions:
1. Portar a terme l’inventari dels recursos energètics sostenibles i de
producció local a la Cerdanya
2. Endegar una borsa de treball per acollir les candidatures i les ofertes
d’ocupació en el camp de la producció energètica sostenible
3. Definir el model de comunitats energètiques locals de la Cerdanya, amb
participació pública i privada, per completar la transició energètica a la
comarca (una de les propostes de dinamització podria ser disposar
d’equips de mesura per a compartir)

Resultat esperat: avanç i consolidació del nou model energètic local, de generació
distribuïda d’energia sostenible
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal i ajuntaments de la comarca
Destinataris del projecte: equipaments públics i agents privats, ciutadania i
comunitats de veïns i veïnes
Pressupost: 2.000 € (per a la compra d’equipaments de mesura per compartir a
la comarca)
Fonts de finançament: pressupost del Consell Comarcal o, en el seu defecte,
micromecenatge
Recursos necessaris: el propis per al funcionament ordinari del Consell Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Realització de l’inventari dels recursos energètics sostenibles i de producció
local a la Cerdanya: SÍ/NO

§

Borsa de treball operativa: SÍ/NO

§

Definició del model consensuat de comunitats energètiques locals: SÍ / NO

§

Nombre de comunitats energètiques en marxa

Termini d’execució: Inventari de recursos energètics a 30 d’agost de 2021,
definició del model de comunitat energètica al abril de 2022 i inici del llistat de
candidatures I ofertes d’ocupació energètiques al novembre de 2022
Projecte 5.7. Estudi de viabilitat de la creació d’una incubadora de projectes
emprenedors amb serveis d’assessorament i acompanyament a l’emprenedoria
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Objectiu específic: Disposar d’un equipament i dels serveis específics per
acompanyar els projectes d’emprenedoria a la comarca
Accions:
1. Elaborar un mapa de projectes emergents de la comarca. Crear una base
de dades i contactes per dinamitzar i enfortir aquest teixit amb formacions
i recursos que els puguin facilitar el seu desenvolupament
2. Creació d’una pàgina al web del Consell Comarcal que faci la funció de
portal de projectes emergents de la comarca. Parlem de projectes d’art,
tèxtils, ceràmica, serveis i activitats per a persones o per a altres empreses.
3. Prospecció d’espais disponibles fora de Puigcerdà amb potencial per
ubicar-hi la incubadora (locals buits, locals socials en infraús, etc.)
4. Redacció del projecte de creació d’una Incubadora d’empreses com a
espai municipal descentralitzat, on es puguin ubicar diferents empreses de
recent creació. Per a la redacció del document cal cercar i estudiar altres
inciatives similars arreu del territori. A més, oferir des de Promoció
Econòmica, Ocupació Juvenil, Ateneus (...) serveis d ’acompanyament,
assessorament en ajudes i formació. Facilitar des de l’administració
pública un espai per a un temps determinat a un preu simbòlic -després de
2 anys, per exemple, haurien de deixar l’espai a altres

Resultat esperat: Dinamització del teixit emprenedor i l’activitat econòmica local
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal en col·laboració amb agents
privats interessats
Destinataris del projecte: Iniciatives emprenedores de la comarca
Pressupost: 0 €
Fonts de finançament: no s’escau
Recursos necessaris: Els recursos propis per al funcionament ordinari del Consell
Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Nombre d’iniciatives emprenedores identificades

§

Nombre d’empreses recollides al portal

§

Nombre de visites a la pàgina del portal d’empreses

§

Realització de la prospectiva d’espais disponibles per ubicar-hi la
incubadora: SÍ/NO

Termini d’execució: Identificació d’iniciatives emprenedores fins al setembre de
2021, creació de la pàgina-portal d’empreses al gener de 2022
Projecte 5.8. Creació d’una borsa de negocis que es traspassen (en cessió)
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Objectiu específic: Orientar els esforços de reempresa per crear una borsa de
negocis que es traspassen integrada al nou web del Consell Comarcal
Accions:
1. Identificar i categoritzar el mercat de compravenda de petites i mitjanes
empreses de la Cerdanya, amb l’assessorament de la Generalitat de
Catalunya i/o d’altres territoris que ja compten amb portals web similars
(ex. Ripollès)
2. Generar la pàgina de la borsa de negocis en cessió a la web del Consell
Comarcal
3. Fer difusió de la nova eina per a l’emprenedoria a través de les xarxes
socials i/o altres mitjans de comunicació
4. Monitoritzar els projectes cedits i reemprenedors endegats a través de la
borsa de negocis que es traspassen i comunicar-ne l’impacte

Resultat esperat: Reforçar el teixit empresarial cerdà actual i futur
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal
Destinataris del projecte: Iniciatives empresarials de la comarca
Pressupost: 0 €
Fonts de finançament: No s’escau
Recursos necessaris: Els propis del Consell Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Creació de la pàgina de la borsa de negocis que es traspassen: SÍ/NO

§

Evolució del nombre de negocis en cessió recollits a la borsa

§

Evolució del nombre de negocis traspassats a través de la borsa

§

Nombre de serveis prestats vinculats a l’acompanyament a l’emprenedoria

Termini d’execució: Identificació i categorització de les empreses que es
traspassen fins al octubre de 2021 i incorporació simultània a la borsa de negocis
en cessió
Projecte 5.9. Simbiosi empresarial
Objectiu específic: Millorar la competitivitat empresarial de la comarca de la
Cerdanya per optimitzar la rendibilitat, qualitat de l’ocupació i el nivell de vida de la
població
Accions:
1. Elaborar un mapa del teixit empresarial per cadenes de valor de negoci de
la comarca, que permeti estudiar i analitzar la realitat empresarial centrada
en sectors d’activitat econòmica per intervenir-hi d’una manera operativa
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2. Obtenir un llistat exhaustiu de les possibles cadenes de valor de negoci de
la Cerdanya a partir d’una anàlisi estratègica per negocis
3. Diagnosi de la situació competitiva d’aquestes cadenes de valor i la seva
priorització iniciant una nova dinàmica de treball tenint en compte el propi
teixit productiu i els agents clau del territori, per permetre col·laboracions
que afavoreixin la competitivitat empresarial i la generació d’ocupació a
nivell local
4. Difusió de les conclusions del projecte als agents del territori

Resultat esperat: Contribuir al desenvolupament econòmic local del territori
aplicant una metodologia que aporti mecanismes de coordinació entre el sector
privat i públic, i els diferents agents socioeconòmics locals i alhora permeti la
transferència de coneixement als professionals de promoció econòmica implicats
Actor responsable de l’execució: Responsables de comunicació i els propis del
Consell Comarcal- (Llicència plataforma per a les jornades online - plataformes de
treball específiques - llic. programa de reedició de vídeos)
Destinataris del projecte: Teixit empresarial de la comarca
Pressupost: 50.000€ (Assistència tècnica
(ajuntaments de la comarca o subvenció SOC)

-

ajuts

perimetrals)+22.600€

Fonts de finançament: 50.000€ del Servei d’Ocupació de Catalunya (Ajuts
perimetrals: actuació d’assistència tècnica) i 22.600€ d’Ajuntaments de la
comarca o bé subvenció del SOC
Recursos necessaris: Responsables de comunicació i els propis del Consell
Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Elaboració del mapa del teixit empresarial: SÍ/NO

§

Llistat exhaustiu de les possibles cadenes de valor: SÍ/NO

§

Diagnosi de la situació competitiva d’aquestes cadenes de valor: SÍ/NO

§

Difusió de les conclusions del projecte als agents del territori: SÍ/NO

Termini d’execució: Fins al setembre de 2022
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La identitat cerdana
La comarca de la Cerdanya té els seus orígens, com a institució local, en la Llei
6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya, fa 34 anys. La
Cerdanya és la vall per la qual és fàcil travessar el Pirineu al llarg de tota la història,
des del Paleolític, fins avui. A mesura que des del Consell Comarcal es van anar
desplegant les competències legalment establertes des de fa més de tres
dècades, s’ha anat desenvolupant la identitat cerdana a partir del reconeixement
previ, implícit, que ja havia existit de sempre. La creació d’una nova identitat
col·lectiva i l’autoreconeixement no té cap altre objectiu que la cohesió i
l’increment de la voluntat i la capacitat d’abordar reptes col·lectius amb majors
garanties d’èxit. Subjacent al reforç de la identitat i al sentiment en positiu de
pertinença hi ha l’impuls dels valors col·lectius de la societat cerdana. En l’actual
context post COVID-19 I de Reactivació socioeconòmica es reforça la necessitat
de recuperar els valors compartits per tal d’afrontar els reptes de futur de manera
conjunta i cohesionada.
La identitat cerdana es presenta en dues línies de treball clares: d’una banda, la
promoció dels valors cerdans de cara al visitant i, de l’altra, el foment de l’imaginari
col·lectiu entre els habitants de la comarca.
La visualització dels valors territorial, polítics, socials, empresarials o de qualsevol
altra índole no és quelcom que s’aconsegueixi fàcilment. Ara bé, no disposar
d’aquesta promoció o visibilització dels valors en positiu i compartits per part
d’una col·lectivitat fa més difícil arribar a consensos i establir estratègies
col·lectives. Per tant, valors, identitat i projecció col·lectiva és un trinomi que també
cal tenir en compte en termes de desenvolupament local.

Objectius
§

Establir uns valors de comarca per crear identitat i cohesió

§

Consensuar un horitzó de futur col·lectiu que orienti l’abordatge dels reptes
compartits que la comarca té plantejats

§

Articular una política de comunicació que difongui els valors de la comarca

Projectes
Projecte 6.1. Establir i consensuar els valors compartits de la comarca
Objectiu específic: Definició dels valors comarcals i validació
Accions:
1. Creació de la Xarxa d’espais mirador que permetin comprendre la identitat
cerdana: la Gran Vall del Pirineu - el Gran Pas dels Pirineus. Aquests
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miradors han estat escollits perquè són miradors emblemàtics en la
història de la comarca:
§

Tossal de Baltarga

§

Castell de Llívia

§

Guils de Cerdanya

§

Cap del Ras

§

Viliella

§

La Torrassa

§

Montellà

2. Presentar la proposta de valors i identitat cerdana als diferents
responsables de comunicació dels ens locals per al seu contrast (vegeu
Annex 1)

Resultat esperat: Valors i identitat cerdana consensuats i compartits pel conjunt
d’actors de la comarca
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya
Destinataris del projecte: Societat cerdana
Pressupost: 0 €
Fonts de finançament: No s’escau
Recursos necessaris: Els propis per al funcionament ordinari del Consell
Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Elaboració de la proposta de valors: SÍ / NO

§

Presentació de la proposta als responsables de comunicació dels ens
locals: SI/NO

Termini d’execució: Document de valors i identitat cerdana aprovat al Consell
d’Alcaldies al novembre de 2021.
Projecte 6.2. Impulsar la marca de la Cerdanya a efectes de comunicació, fent
explícits els seus valors i la imatge que es vol projectar
Objectiu específic: Assolir major impacte amb la marca <<La Cerdanya. La gran
vall del Pirineu>>
Accions:
1. Acordar que els ajuntaments de la comarca tinguin aquesta marca en els
seus webs municipals (banner) i que reenviï a una pàgina del web
www.cerdanya.org (Vegeu Annex 2 i Annex 3)
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2. Crear una pàgina al web www.cerdanya.org i també al web del Consell
Comarcal de la Cerdanya www.cerdanya.cat on s’expliquin els valors
culturals, naturals i de tot tipus que fan de la Cerdanya <<La gran vall del
Pirineu>>
3. Promoure l’ús de la marca entre els actors privats de la comarca, regulantne els seu ús per part del Consell Comarcal
4. Incorporar la marca a les activitats ordinàries del Consell Comarcal:
publicacions, materials de difusió, esdeveniments, jornades, web, entre
altres

Resultat esperat: Major reconeixement de la marca
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya
Destinataris del projecte: Entitats públiques i privades de la comarca
Pressupost: 0 €
Fonts de finançament: No s’escau
Recursos necessaris: Els propis per al funcionament ordinari del Consell
Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Evolució del nombre d’ajuntaments que tenen la marca als seus web (vegeu
Annex 2).

§

Evolució del nombre de visites i temps mig d’estada al web
www.cerdanya.org i també al web www.cerdanya.cat on s’expliquin els
valors culturals, naturals i de tot tipus que fan de la Cerdanya <<La gran vall
del Pirineu>>.

§

Evolució del nombre d’ocasions en les que es fa servir la marca per part
d’actors privats.

§

Evolució del nombre de materials de difusió que incorporen la marca.

Termini d’execució: Primer informe d’avaluació de la marca << Cerdanya, la gran
vall del Pirineu>> desembre 2021 (seguiment continuat fins juliol de 2023)
Projecte 6.3. Difondre els valors i la identitat de la Cerdanya mitjançant recursos
educatius i culturals
Objectiu específic: Donar a conèixer els valors i la identitat de la Cerdanya per
generar sentiment de pertinença i consciència de col·lectivitat
Accions:
1. Crear una proposta educativa per als centres educatius de la Cerdanya que
permeti que els alumnes de primària coneguin millor la comarca i el
concepte d'identitat cerdana
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2. Buscar la complicitat del Centre de Recursos Pedagògics de la Cerdanya
(Contacte: Dolors Tané, c/escoles Pies, 54, 972881353)
3. Entrada gratuïta o bonificada pels residents a la Cerdanya, amb la
presentació del DNI, en aquells museus i equipaments patrimonials en els
quals existeix el pagament d’una entrada
4. Crear un acord comarcal d’aquells ajuntaments amb equipaments culturals
de propietat municipal. Com a decisió política l’eina a utilitzar ha de ser el
Consell d’Alcaldies de la Cerdanya

Resultat esperat: aconseguir avenços significatius en la consolidació dels valors i
la identitat de la comarca, creant més cohesió social i capacitat per articular la
voluntat col·lectiva i generar projectes conjunts de caràcter transformador
Actor responsable de l’execució: Consell Comarcal de la Cerdanya, Centre de
Recursos Pedagògics de la Cerdanya
Destinataris del projecte: societat cerdana
Pressupost: 3.064,88 €, IVA inclòs (pendent subvenció)
Fonts de finançament: Subvenció de Cultura
Recursos necessaris: els propis per al funcionament ordinari del Consell
Comarcal
Indicadors de seguiment:
§

Crear un dossier per a les escoles de la comarca : SÍ/NO

§

Acord per a fer efectiva l’entrada gratuïta o bonificada pels residents a la
Cerdanya amb presentació de DNI: SÍ / NO

§

Evolució del nombre de visites de persones residents a la Cerdanya als
museus, equipaments patrimonials i productes turístics/culturals
comarcals

§

Creació d’un acord comarcal d’aquells ajuntaments amb equipaments
culturals de propietat municipal: SÍ / NO

Termini d’execució: Entrada gratuïta o bonificada pels residents a la Cerdanya,
operativa l’octubre 2021 i la proposta educativa per als grups escolars el juny del
2022
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TAULES DE CONTROL
2021
EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC

jun

jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun

Eix estratègic <<La Cerdanya en línia>>

Projecte 1.1. Elaborar un breu document per a
conèixer l’estat del desplegament de la fibra
òptica
Eix estratègic <<Formació i qualificació a la Cerdanya>>
Projecte 2.1. Reforçar l’acció d’orientació
professional que ja es fa a partir de la plataforma
Airtable que ja existeix, on aparegui el mapa de
l’oferta formativa, els possibles itineraris
formatius i altres recursos per a la inserció
laboral
Projecte 2.2. Creació de l’Escola d’Emprenedoria
de la Cerdanya

Projecte 2.3. Articular una oferta formativa
orientada a qualificar en l’ús d’eines i recursos
digitals, especialment per a gestors de comerç i
pimes cerdanes
Eix Estratègic << La Cerdanya, turisme divers>>
Projecte 3.1. Visibilitzar i regular els serveis
públics i privats per a autocaravanes a la
comarca
Projecte 3.2. Millorar la sostenibilitat de les
activitats turístiques, a través d’una major
regulació comarcal d’accés al medi natural per
evitar la massificació en alguns moments de
l’any i preservar el seu valor.
Projecte 3.3. Potenciar nous segments de
turisme, com a mecanisme de diversificació i
desestacionalització, en col·laboració
publicoprivada
Eix Estratègic << Viu a la Cerdanya>>
Projecte 4.1. Aconseguir una regulació
homogènia i coordinada des dels ajuntaments
per condicionar la ubicació dels habitatges
turístics
Projecte 4.2. Aprofundir en els nous models de
tinença cooperativa de la propietat, afavorint la
iniciativa social per desenvolupar el sòl urbà
públic
Projecte 4.3. Modificació puntual del
planejament dels articles que afecten
l’edificació tradicional ceretana protegida, per tal
de facilitar la rehabilitació d’aquestes
construccions
Projecte 4.4. Crear una base de dades dels
habitatges de protecció oficial que trobem a la
comarca

2022

2023

jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun

jul
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2021
EIXOS DEL PLA ESTRATÈGIC

jun

jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun

Eix Estratègic << El nou teixit empresarial a la Cerdanya>>
Projecte 5.1. Estudi de necessitats i de demanda
comarcal del sector agroalimentari per a la
viabilitat d’un obrador/laboratori compartit per
posar en valor el producte local amb finalitats
divulgatives, d’innovació en producte i
d’emprenedoria
Projecte 5.2. Pla pilot d'obrador compartit vegetal
amb transformació per revaloritzar el producte
com un equipament vertebrador comarcal que
contribueixi a la diversificació del sector
agroalimentari
Projecte 5.3. Crear i dinamitzar una marca
col·lectiva de productes i altres recursos per a
Cerdanya del sector agroalimentari i del comerç
de proximitat i d’hostaleria

Projecte 5.4. Impulsar entre el comerç local i de
proximitat l'ús de la plataforma de venda en línia
<<Comerç a casa>> i d’altres eines digitals de
comercialització que tenen a la seva disposició

Projecte 5.5. Campanya <<Aixequem persianes>>

Projecte 5.6. Explorar la viabilitat d’una comunitat
energètica local a partir d’energies alternatives
(biomassa dels boscos cerdans, geotèrmia,
fotovoltaica), afavorint la creació d’un mercat
Projecte 5.7. Estudiar la viabilitat d’una
incubadora de projectes emprenedors amb
serveis d’assessorament i acompanyament a
l’emprenedoria

Projecte 5.8. Creació d’una borsa de negocis que
es traspassen (en cessió)

Projecte 5.9. Simbiosi empresarial

Eix estratègic <<La Identitat cerdana>>
Projecte 6.1. Establir i consensuar els valors
compartits de la comarca
Projecte 6.2. Impulsar la marca de la Cerdanya a
efectes de comunicació, fent explícits els seus
valors i la imatge que es vol projectar
Projecte 6.3. Difondre els valors i la identitat de
la Cerdanya a través dels equipaments educatius
i culturals

2022

2023

jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun

jul
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Projectes del pla

Cost fins juliol 2023 (en €)

Projecte 1.1. Elaborar un breu document per a conèixer l’estat del desplegament de la fibra
òptica

-

€

Projecte 2.1. Reforçar l’acció d’orientació professional que ja es fa a partir de la plataforma
Airtable que ja existeix, on aparegui el mapa de l’oferta formativa, els possibles itineraris
formatius i altres recursos per a la inserció laboral

-

€

Projecte 2.2. Creació de l’Escola d’Emprenedoria de la Cerdanya

-

€

Projecte 2.3. Articular una oferta formativa orientada a qualificar en l’ús d’eines i recursos
digitals, especialment per gestors de comerç i pimes cerdanes

-

€

Projecte 3.1. Visibilitzar i regular els serveis públics i privats per a autocaravanes a la comarca

-

€

Projecte 3.2. Millorar la sostenibilitat de les activitats turístiques, a través d’una major regulació
comarcal d’accés al medi natural per evitar la massificació en alguns moments de l’any i
preservar el seu valor

31.746,73 €

Projecte 3.3. Potenciar nous segments de turisme, com a mecanisme de diversificació i
desestacionalització, en col·laboració publicoprivada

424.000,00 €

Projecte 4.1. Aconseguir una regulació homogènia i coordinada des dels ajuntaments per
condicionar la ubicació dels habitatges turístics.

15.000,00 €

Projecte 4.2. Aprofundir en els nous models de tinença cooperativa de la propietat, afavorint la
iniciativa social per desenvolupar el sòl urbà públic
Projecte 4.3. Modificació puntual del planejament dels articles que afecten l’edificació
tradicional ceretana protegida, per tal de facilitar la rehabilitació d’aquestes construccions
Projecte 4.4. Crear una base de dades dels habitatges de protecció oficial que trobem a la
comarca

-

€

14.565,00 €

-

€

Projecte 5.1. Estudi de necessitats i demanda comarcal del sector agroalimentari per a la
viabilitat d’un obrador/laboratori compartit per posar en valor el producte local amb finalitats
divulgatives, d’innovació en producte i d’emprenedoria

29.000,00 €

Projecte 5.2. Pla pilot d’obrador compartit vegetal amb transformació per revaloritzar el
producte com un equipament vertebrador comarcal que contribueixi a la diversificació del sector
agroalimentari

50.000,00 €

Projecte 5.3. Crear i dinamitzar una marca col·lectiva de productes i altres recursos per a
Cerdanya del sector agroalimentari i del comerç de proximitat i d’hostaleria

16.000,00 €

Projecte 5.4. Impulsar entre el comerç local i de proximitat l'ús de la plataforma de venda en
línia <<Comerç a casa>> i d’altres eines digitals de comercialització que tenen a la seva
disposició

10.000,00 €

Projecte 5.5. Campanya <<Aixequem persianes>>

10.000,00 €

Projecte 5.6. Explorar la viabilitat d’una comunitat energètica local a partir d’energies
alternatives (biomassa dels boscos cerdans, geotèrmia, fotovoltaica), afavorint la creació d’un
mercat

2.000,00 €

Projecte 5.7. Estudiar la viabilitat d’una incubadora de projectes emprenedors amb serveis
d’assessorament i acompanyament a l’emprenedoria

-

€

Projecte 5.8. Creació d’una borsa de negocis que es traspassen (en cessió)

-

€

Projecte 5.9. Simbiosi empresarial

72.600,00 €

Projecte 6.1. Establir i consensuar els valors compartits de la comarca

-

€

Projecte 6.2. Impulsar la marca de la Cerdanya a efectes de comunicació, fent explícits els seus
valors i la imatge que es vol projectar

-

€

Projecte 6.3. Difondre els valors i la identitat de la Cerdanya a través dels equipaments
educatius i culturals
TOTAL

3.064,88 €
677.976,61 €
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METODOLOGIA PER AL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ DEL PLA
La transparència, l’avaluació continuada i el retiment de comptes són factors clau
en la implementació o desplegament del pla i també són la garantia de la seva
execució. Avaluar periòdicament l’avanç del pla, els resultats que s’estan obtenint
i comunicar-ho formen part integral de la mateixa concepció del pla, perquè tan
important és què es fa com la manera de fer-ho i comunicar-ho. Resulta
indispensable que el Pla de Reactivació Socioeconòmica, com a pla d’acció que
és, compti amb eines per mesurar el seu impacte amb l’objectiu de valorar i
readaptar els seus projectes i accions a l’evolució de la realitat del territori.
Ara bé, aquest pla d’acció ha d’anar més enllà de la definició dels mínims
requeriments de redacció d’informes de resultats, tradicionalment orientats a
satisfer les condicions imposades per part de les entitats finançadores o a
l’elaboració de les memòries anuals. L’objectiu en el cas que ens ocupa és que el
sistema de seguiment i avaluació del pla sigui un autèntic instrument al servei del
canvi continu, dins i fora de la Cerdanya. En aquest sentit, el sistema d’avaluació
proposat consta de diversos estadis que han de passar a formar part de la manera
de treballar dels tècnics i les tècniques de desenvolupament local dels municipis i
del Consell Comarcal. La seva descripció és:

1. Revisió i valoració interna
En primer lloc, en funció dels resultats obtinguts en termes qualitatius i
quantitatius i sempre a partir de la informació que aportin els indicadors
d’impacte/assoliment associats a cada projecte, l’equip tècnic encarregat de
l’execució del pla haurà de procedir a fer una revisió i valoració a fons dels resultats
que s’estan obtenint i de l’impacte real que s’està generant, a partir dels indicadors
establerts. Com a resultat d’aquesta valoració i de manera periòdica, es redactaran
informes d’assoliment del pla que es presentaran en primera instància al ple del
Consell Comarcal de la Cerdanya per al seu coneixement i valoració. D’aquesta
manera, es podran reorientar les accions previstes de manera regular. Aquest
procediment ha de tenir lloc dos cops l’any com a mínim.

2. Consell d’Alcaldies
El Consell d’Alcaldies del Consell Comarcal hauria d’incloure també regidors i
regidores responsables de desenvolupament local i és la instància on caldrà
presentar els resultats per al seu contrast i validació política. Aquest espai és idoni
a l’hora de compartir noves necessitats i reptes, així com intercanviar estratègies
d’intervenció o bones pràctiques que poden ser útils en els diversos municipis. El
Consell d’Alcaldies s’hauria de reunir un cop l’any i formularà nous encàrrecs i
orientacions i recomanacions d’acció. Un cop recollides les valoracions,
s’incorporaran en el redisseny de projectes i accions.
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3. Comunicació
Atès que un dels objectius del pla és fer visible el seu impacte, els aspectes de
comunicació són clau; cal saber comunicar les voluntats, els esforços i els
resultats obtinguts a les parts que han estat implicades en la seva elaboració i
també a la societat en general. La correcta comunicació aportarà robustesa al
treball del cos tècnic que tira endavant el pla. L’elaboració de materials gràfics que
sintetitzin els missatges de manera entenedora i que transmetin la conveniència i
el sentit de la reactivació socioeconòmica és una tasca necessària -en primer llocper a les tècniques i tècnics de desenvolupament local del Consell Comarcal. Una
bona imatge té més impacte que el redactat d’un magnífic informe. Cal també que
els resultats obtinguts es comuniquin a la societat a través de les xarxes socials
de les quals ja disposen el Consell Comarcal i també els ajuntaments de la
comarca.

4. Ens finançadors
Finalment, cal acomplir amb els requisits formals de justificació envers els ens
finançadors. Per tant, en el capítol de l’avaluació cal definir-hi el format i la
calendarització del lliurament de les memòries preceptives i de la resta de la
documentació destinada als ens públics que hagin finançat alguns dels projectes
que s’han portat a terme. Si s’escau, també es faran públics aquests documents
compartint-los mitjançant el web del Consell Comarcal. Ara bé, cal saber
diferenciar aquells informes que tenen per objectiu la difusió i promoció dels
projectes i accions del pla dels que tenen per missió principal la justificació
institucional: en cap cas poden ser els mateixos.
Gràficament,

