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1\ Descripció de les activitats portades a terme i cronograma efectiu 

Les activitats portades a terme en el marc del Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu 

generacional en el sector primari a la comarca del Pallars Jussà, així com el seu cronograma 

efectiu, es recullen a la següent taula, i tot seguit, es descriuen:  

 

Taula 1. Activitats realitzades, tasques i cronograma efectiu  

Activitats Tasques Cronograma efectiu  

• Activitat 1. Síntesi de 

dades tècniques i 

diagnosi qualitativa 

sectorial 

 

• Recull de dades bàsiques 

del sector primari a la 

comarca.  

• Diagnosi qualitativa de 

l'accés a la terra i relleu 

generacional al Pallars 

Jussà.  

• Benchmarking d’iniciatives 

en funcionament  

d’intermediació en l’accés a 

la terra i el relleu 

generacionals. 

Març – setembre 

• Activitat 2. 

Transferència i 

sensibilització 

 

• Fòrum-debat agrari.  

 

Setembre – novembre 

• Activitat 3. 

Identificació dels 

mecanismes més 

plausibles 

• Reunió de propostes 

d’accions. 

• Creació de la taula de 

concertació. 

• Identificació mecanismes 

més plausibles. 

Novembre – desembre  

 

• Activitat 4. Full de ruta • Redacció del full de ruta. Desembre – gener  

Font: elaboració pròpia  
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1.1. Activitat 1 · Síntesi de dades tècniques i diagnosi qualitativa sectorial  

o Objectiu específic: obtenir dades i informació quantitativa per tal de fer una caracterització 

del sector primari del Pallars Jussà; fer una diagnosi qualitativa sobre la situació del relleu 

generacional del sector primari i l’accés a la terra al Pallars Jussà; identificar i recollir 

informació sobre mecanismes den funcionament d’intermediació en l’accés a la terra i el 

relleu generacional a partir d’iniciatives en funcionament. 

Amb aquesta primera activitat, s’han dut a terme les tasques previstes consistents en la síntesi 

de dades tècniques i el benchmarking d’iniciatives en funcionament d’intermediació en 

l’accés a la terra. Així mateix, en aquesta primera activitat, s’han ampliat les tasques 

realitzades respecte a les inicialment previstes, duent a terme un aprofundiment en la 

caracterització del sector primari i també una diagnosi qualitativa sectorial del relleu 

generacional al sector primari i l’accés a la terra al Pallars Jussà.  

La motivació que ha portat a ampliar les tasques a realitzar en aquesta primera activitat es 

troba en el moment d’iniciar aquesta primera activitat del pla de treball amb la realització de 

les primeres entrevistes a agents vinculats al sector primari. Amb aquestes s’ha copsat i s’ha 

fet palesa la manca de consciència generalitzada del repte que presenta el relleu generacional 

al sector primari en aquesta comarca i el desconeixement dels mecanismes d’intermediació 

que hi ha per facilitar l’accés a la terra, així com també s’ha constatat l’absència d’agents 

públics o privats que tinguin previst abordar-ho o intercedir a curt termini d’una manera clara i 

proactiva per enfocar el relleu al sector primari cap a un determinat model que aporti més 

valor afegit, creï ocupació i fixi població al territori.  

És per aquests motius que s’ha considerat necessari replantejar aquesta primera activitat, per 

aprofundir més i millor en la caracterització quantitativa i la diagnosi qualitativa del sector 

primari sobre els reptes del relleu generacional i les incorporacions al sector en aquesta 

comarca, així com de l’accés a la terra. Aquesta voluntat d’aprofundir en la caracterització i la 

diagnosi ha comportat ampliar la mostra d’agents clau del sector primari per entrevistar, així 

com també aprofundir amb la realització d’entrevistes a iniciatives en funcionament de 

mecanismes d’intermediació en l’accés a la terra. Disposar d’una bona caracterització i 

diagnosi és la base per poder seguir desenvolupant iniciatives i accions per dinamitzar el sector 

primari i generar desenvolupament local. 

En aquesta primera activitat, s’han dut a terme les tasques següents amb el cronograma de 

cadascuna d’elles:  

• Síntesi de dades tècniques (realitzada entre els mesos de març fins a setembre) 

- Cerca, anàlisi, tractament i interpretació de dades referents al sector primari 

(dimensió econòmica, dimensió productiva i dimensió social). 

▪ Fonts d’informació consultades:  

• Estadístiques del Cens Agrari dels anys 1999 i 2009 

• Estadístiques comarcals del DARP de l’any 2018 

• Anuari econòmic comarcal del BBVA 

• Estadístiques comarcals de l’IDESCAT  
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• Estadístiques de l’observatori forestal de Catalunya  

- Redacció de l’apartat “Caracterització del sector primari al Pallars Jussà” del 

document Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional en el 

sector primari a la comarca del Pallars Jussà  

▪ Estructura de l’apartat “Caracterització del sector primari al Pallars Jussà”: 

• Presentació 

• Àmbit territorial  

• Caracterització del sector primari al Pallars Jussà  

o Dimensió econòmica 

▪ PIB, afiliats a la seguretat social i VAB 

▪ Mercat de treball i atur 

o Dimensió productiva 

▪ Distribució de la superfície agrària 

▪ Distribució de la SAU 

▪ Aprofitaments de la comarca 

▪ Nombre d’explotacions i superfície censada 

▪ Forests públiques 

▪ Dimensions de les explotacions 

▪ Règim de tinença 

▪ Ramaderia, caps de bestiar, explotacions i evolució 

▪ Producció integrada 

▪ Producció ecològica  

▪ Productors adherits a la venda de proximitat 

▪ Canvi climàtic i incidència en el sector agrari 

o Dimensió social 

▪ Edat dels titulars i gènere 

▪ Formació dels caps d’explotació  

▪ Personalitat jurídica 

▪ Jornades i UTA segons el tipus de mà d’obra 

▪ Incorporacions al sector agrari 

o Resum de la caracterització del sector primari al Pallars 

Jussà  

 

 

• Diagnosi qualitativa  (realitzada entre els mesos de març fins a setembre) 

- Creació d’una base de dades diversa i plural de perfils amb possibles persones 

a entrevistar:  

▪ Representants polítics (ajuntaments, Consell Comarcal) 

▪ Perfils tècnics (ajuntaments, Consell Comarcal, Oficina Comarcal del DARP, 

Escola Agrària del Pallars, IDAPA) 

▪ Pagesos/es joves, tant de nova incorporació al sector com de relleu 

generacional, i de la comarca i foranis 

▪ Pagesos en edat de jubilació 

▪ Sindicats agraris i oficines d’assessorament 

▪ Representants d’associacions i col·lectius, entre altres. 
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- Elaboració de models d’entrevista per als diversos perfils. Annex 1. Models 

d’entrevista a perfils per a la diagnosi qualitativa 

- Concertació i realització  de 44 entrevistes als agents identificats i contactats 

prèviament. Annex 2. Llistat de persones participants en l’acció i espais de 

participació 

- Realització d’una sessió de presentació de l’acció i diagnosi amb alcaldes i 

alcaldesses dels ens locals de la comarca. Annex 3. Presentació de l’acció als 

ens locals i Annex 4. Llistat assistència ens locals 

- Tractament i anàlisi de la informació recollida en aquestes entrevistes. 

- Redacció de l’apartat “Diagnosi sobre el relleu generacional i l’accés a la terra 

al Pallars Jussà” del document Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu 

generacional en el sector primari a la comarca del Pallars Jussà 

▪ Estructura de l’apartat “Diagnosi sobre el relleu generacional i l’accés a la 

terra al Pallars Jussà” 

• Demanda de terres i perfils demandants 

• Oferta de terra i perfils 

• Mecanismes emprats per accedir a les terres 

• Dificultats d’accés a la terra i relleu generacional 

• Observacions al relleu generacional al sector primari 

• Abandonament de terres 

• Necessitat d’establir alguna mesura o programa d’intermediació 

per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional al sector 

primari 

• Reflexions sobre possibles models d’intermediació per facilitar 

l’accés a la terra i opcions més factibles 

 

 

• Benchmarking d’iniciatives en funcionament d’intermediació en l’accés a la terra i el 

relleu generacional (realitzada entre els mesos de març fins a setembre) 

- Cerca i identificació d’experiències en funcionament i de referència.  

- Elaboració d’un model d’entrevista per a les iniciatives existents.  

- Concertació i realització de 7 entrevistes a agents vinculats a iniciatives en 

funcionament. Terra Franca, escola de Pastors, BCN Smart Rural (Pere Navarro 

Banc de Terres i Laura Megías Espais Test), Banc de terres del Baix Camp, Xarxa 

de Conservació de la Natura – Acces to Land, i Neus Monllor 

- Assistència a 4 jornades de transferència de coneixements: Xerrada 

informativa sobre la nova Llei d’Espais Agraris el 17.01.19; Jornada d’Innovació 

al món rural PECTS Agraris realitzada el 22.03.19 ; Simposi Paisatge, Agricultura 

i Dona celebrat el 8-10.05.19; jornada PECT BCN Smart Rural realitzada el 

14.11.19,  

- Consulta de pàgines web de xarxes d’entitats que promouen l’accés a la terra i 

el relleu generacional i anàlisi dels continguts. 

- Redacció de l’apartat “Benchmarking d’iniciatives en funcionament 

d’intermediació en l’accés a la terra i el relleu generacional” del document 
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Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional en el sector 

primari a la comarca del Pallars Jussà. 

 

▪ Estructura de l’apartat “Benchmarking d’iniciatives en funcionament 

d’intermediació en l’accés a la terra i el relleu generacional” 

• Bancs de terres 

• Espais Test 

• Oficines d’assessorament agrari 

• Xarxes d’entitats que promouen l’accés a la terra i el relleu 

generacional 

 

1.2. Activitat 2. Transferència i sensibilització 

o Objectiu específic: aportar coneixement i informació sobre les iniciatives que estan sorgint 

arreu del territori per abordar el repte del relleu generacional al sector primari i l’accés a la 

terra, amb la finalitat de sensibilitzar i mobilitzar els agents de la comarca sobre aquest 

repte que també ha d’afrontar el Pallars Jussà i començar a generar un debat sobre el 

model de futur del sector primari en aquest territori perquè esdevingui un sector econòmic 

que contribueixi al desenvolupament local. També com a objectiu es planteja fer difusió del 

programa que s’està duent a terme, alhora que també facilitar un espai de trobada, 

reflexió i debat dels diferents agents del sector primari.  

 

Tenint en compte la visió de la comarca i del sector, força allunyada i escèptica respecte a ser 

proactius, anticipar-se i voler abordar el repte del relleu generacional i l’accés a la terra a 

través de diferents possibles mecanismes a analitzar en el sí d’aquest programa, s’ha redefinit i 

concretat l’activitat 2 en una activitat de transferència i sensibilització com a pas necessari 

per preparar el territori i començar a prendre consciència els diferents agents del repte que ha 

d’afrontar el sector primari al Pallars Jussà i el paper que poden jugar els agents clau de la 

comarca, públics i privats, que treballen amb el sector o amb el desenvolupament local per 

abordar aquest repte en clau de polítiques públiques o bé d’iniciatives sectorials de 

desenvolupament local i dinamització del sector primari.  

 

Aquesta activitat s’ha concretat en el disseny, organització i realització d’un fòrum-debat 

agrari amb la participació de persones expertes en el camp de l’accés a la terra i d’iniciatives 

en funcionament en l’àmbit català que poden ser d’interès per al Pallars Jussà.  

 

Juntament amb la difusió del programa del fòrum debat-agrari, s’ha fet difusió de l’acció del 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà, els seus 

objectius i pla de treball, utilitzant diferents bases de dades d’agents del sector primari de 

diferent titularitat:  

 

• Base de dades d’explotacions agràries. Titularitat: oficina comarcal del DARP Pallars Jussà.  

• Base de dades de pagesos del Pallars Jussà. Titularitat: Consell Comarcal del Pallars Jussà.  
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• Base de dades d’alumnes de l’Escola Agrària del Pallars. Titularitat: Escola Agrària del 

Pallars  

• Base de dades d’empreses agroalimentàries adherides al programa Al Teu Gust. Titularitat: 

ajuntament de Tremp.  

Així mateix, la difusió del programa s’ha fet extensiva via correu electrònic a diferents perfils 

d’agents representants de la comarca:  

- Ajuntaments de la comarca 

- Personal tècnic d’ajuntaments i organismes públics (IDAPA, Oficines comarcals 

del DARP del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell i Serveis 

Territorials del DARP a l’APiA) 

- Sindicats agraris (Unió de Pagesos i JARC) 

- Entitats d’assessorament agrari (Agroxarxa) 

- Representants d’associacions i col·lectius (comunitat de regants i expectants 

de la conca de Tremp, associació de productors d’oli del Pallars Jussà) 

Per últim el programa de la jornada també s’ha publicat al portal Ruralcat 

(http://www.desenvolupamentrural.cat/es) i a la web del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Les diferents entitats com l’Escola Agrària del Palars o el Consell Comarcal ho han publicat a 

través de les seves xarxes socials.  

La jornada de fòrum-debat agrari ha portat per títol “Qui continuarà treballant la terra al 

Pallars Jussà? Relleu generacional, present i futur al sector primari”, amb una pregunta en clau 

de futur per interpel·lar el sector primari.  

 

L’estructura de la jornada ha estat la següent: 

 

09:30h. Rebuda dels assistents 

09:40h. Benvinguda i presentació del projecte i de la jornada. Consell Comarcal del 

Pallars Jussà. 

09:45h. Els reptes el relleu generacional i l’accés a la terra: una visió global. Neus 

Monllor, consultora i experta en accés a la terra i nova pagesia.  

10:30h. Presentació dels principals resultats de la caracterització del sector primari i la 

diagnosi de l'accés a la terra i relleu generacional al Pallars Jussà. Raiels, iniciatives que 

arrelen. 

11:00h. Pausa  

11:30h. Taula rodona de mecanismes d’intermediació per a l’accés a la terra i foment 

del relleu generacional: 

L’Escola de Pastors: un projecte integral de formació, acompanyament i suport 

a la instal·lació de nous projectes agraris, i els Espais Test. Laia Batalla, 

coordinadora de l’Escola de Pastors. 

Banc de Terres del Baix Camp. A càrrec de Gessamí Sardà, coordinador. 

12:15h. Dinàmica de treball grupal. Debat amb els assistents sobre els principals reptes 

per a la intermediació per a l’accés a la terra al Pallars Jussà i les seves solucions. 

13:00h. Debat i conclusions 

http://www.desenvolupamentrural.cat/es
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Les tasques associades a l’activitat 2 s’han dut a terme entre els mesos de setembre i 

novembre i han estat les següents: 

- Coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà per identificar l’espai i la data de 

realització de la jornada. Setembre 2019 

- Identificació de ponents i experiències de referència a exposar en el sí de la jornada 

“Qui continuarà treballant la terra al Pallars Jussà”? i establiment de contacte amb 

cadascun d’ells per preparar la seva participació a la jornada. Setembre – octubre 2019 

- Disseny d’un programa de la jornada per tal de fer-ne difusió a diferents bases de 

dades d’agents vinculats al sector primari. Octubre 2019. Annex 5 Programa jornada 

fòrum-debat agrari 

- Redacció d’un correu electrònic on s’explica l’acció que s’està duent a terme i el 

programa del fòrum-debat agrari. Octubre 2019 

- Coordinació de la difusió del programa a les bases de dades de titularitat dels diferents 

organismes. Octubre – novembre 2019 

- Seguiment de les inscripcions i realització de trucades de reforç per a animar els agents 

del sector a assistir a la jornada. Novembre 2019 

- Preparació d’un powerpoint de presentació dels principals resultats de la diagnosi 

sobre el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà. Novembre 2019. Annex 

6. Presentació fòrum debat agrari dels principals resultats de la diagnosi  

- Preparació de la dinàmica per al debat. Novembre 2019 

- Dinamització i coordinació de la jornada. Novembre 2019 

- Preparació d’un qüestionari de valoració de la jornada.  Novembre 2019. Annex 7. 

Qüestionari de valoració jornada fòrum debat agrari 

- Retorn a les persones assistents compartint-los les ponències presentades en el sí de la 

jornada. Novembre 2010. Annex 8. Ponències jornada fòrum debat agrari i Annex 9. 

Llistat assistència jornada  

- Redacció de l’informe de resultats de la jornada de fòrum debat-agrari. Annex 10. 

Informe de resultats de la jornada de fòrum-debat agrari 

- Redacció d’una nota de premsa per a fer-ne difusió als mitjans de comunicació 

comarcals i a la web del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Novembre 2019 

 

1.3. Activitat  3. Identificació dels mecanismes més plausibles 

o Objectiu específic: identificar el mecanisme o mecanismes d’intermediació en l’accés a la 

terra i/o  de facilitació d’incorporació de nova pagesia i relleu generacional al sector 

primari que poden ser més adients per al Pallars Jussà.  

L’activitat 3 s’ha concretat amb les següents tasques: 

• Reunió de propostes d’accions amb agents representatius del sector primari. 

La reunió ha permès facilitar un espai de debat i reflexió sobre la situació del sector 

primari al Pallars Jussà, projectant els escenaris de futur desitjat i de no actuació. A 

partir de l’escenari desitjat, s’han identificat possibles accions a dur a terme a la 
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comarca per abordar el repte del relleu generacional, l’accés a la terra i la continuïtat 

de l’activitat econòmica associada al sector primari, i s’ha constatat la voluntat de 

cercar algun mecanisme que permeti intermediar per contribuir a dinamitzar el sector 

primari. 

 

• Creació de la Taula de Concertació per al relleu generacional i l’accés a la terra del 

Pallars Jussà. 

La reunió de propostes d’accions ha estat també la primera reunió de la taula de 

concertació per al relleu generacional i l’accés a la terra del Pallars Jussà. Els resultats 

obtinguts en aquesta reunió de la taula de concertació han permès validar la idoneïtat 

de ser proactius al territori per avançar-se a l’escenari de no actuació identificat en la 

reunió i tenir present que cal actuar per millorar la tendència regressiva del sector 

primari i afavorir l’ocupació i la dinamització econòmica d’aquest sector. Les persones 

assistents representants de diferents organismes del sector primari han manifestat la 

seva voluntat de seguir els espais de reflexió i debat sota el paraigües de la taula de 

concertació.  

 

• Identificació del mecanisme o dels mecanismes d’intermediació per facilitar l’accés a 

la terra i el relleu generacional al sector que puguin encaixar millor amb la realitat 

de la comarca i d’acord amb els resultats obtinguts en les activitats anteriors. 

Amb la informació recollida i analitzada en les diferents activitats realitzades en el 

marc de l’acció, s’han pogut identificar 3 possibles mecanismes d’intermediació per 

facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional al sector primari al Pallars Jussà. Dos 

d’ells es centren una tipologia agrària en concret: el cultiu de l’olivera, i la ramaderia 

extensiva, atès que s’ha identificat que són activitats actualment demandants de terra 

i que alhora, la seva continuïtat és estratègica per al sector i per al territori; per una 

banda, el cultiu de l’olivera i el seu projecte d’elaboració d’oli premium aporta 

diversificació agrària i un producte d’alt valor afegit; i de l’altra, la ramaderia extensiva 

és una activitat que cal preservar pels beneficis ambientals que aporta, des de la 

conservació de les terres de pastura fins a la prevenció dels incendis forestals. La 

tercera acció consisteix en un servei a nivell comarcal per facilitar el traspàs i el relleu 

de les explotacions agràries cap a persones que es volen incorporar al sector com a 

activitat professional o bé per a altres en actiu interessades en ampliar la seva 

activitat i fer-la més competitiva.  
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Taula 2. Mecanismes més plausibles identificats d’intermediació per facilitar l’accés a la terra i el relleu 

generacional del sector primari al Pallars Jussà 

 

Font: elaboració pròpia  

 

Les tasques realitzades i el seu cronograma efectiu entre novembre i desembre per a l’activitat 

3 s’enumeren a continuació:  

- Coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà per identificar l’espai i la data de 

realització de la reunió. Novembre 2019 

- Disseny d’un programa i d’un correu electrònic de convocatòria de la reunió per tal de 

fer-ne difusió als agents representants del sector primari (DARP: serveis territorials i 

oficines comarcals de l’APiA; sindicats agraris; representants d’associacions i 

col·lectius; ens locals; Jussà Actiu, IDAPA, escola Agrària del Pallars, assistents a la 

jornada del 20 de novembre. Desembre 2019.  Annex 11. Programa de la reunió de 

propostes d’accions  

- Seguiment de les inscripcions i realització de trucades telefòniques als agents. 

Desembre 2019 

- Preparació d’un powerpoint de presentació dels principals resultats de la diagnosi 

sobre el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà. Desembre 2019. Annex 

12. Presentació reunió propostes d’accions dels principals resultats de la diagnosi sobre 

el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà. 

- Preparació de la dinàmica participativa de la reunió. Desembre 2019 

- Assistència, dinamització i coordinació de la jornada. Desembre 2019. Annex 13. Llistat 

d’assistència a la reunió de propostes d’accions 

- Redacció de l’informe de resultats de la reunió de propostes d’accions. Desembre 

2019. Annex 14. Informe de resultats de la reunió de propostes d’accions 

Mecanisme d'intermediació per a l'accés a la terra del tipus banc de terres 
centrat en el cultiu de l'olivera 

Mecanisme d'intermediació per afavorir el relleu o el traspàs cap a nova 
pagesia de les explotacions ramaderes en extensiu del Pallars Jussà que no 
compten amb relleu generacional. 

Servei Reempresa (ja existent) amb una línia específica adreçada al sector 
primari
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- Creació de la taula de concertació per al relleu generacional i l’accés a la terra del 

Pallars Jussà. Desembre 2019. Annex 15. Membres de la taula de concertació 

- Identificació dels mecanismes més plausibles d’intermediació per facilitar l’accés a la 

terra i el relleu generacional al sector. Desembre 2019 

 

1.4. Activitat  4. Full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra 

al Pallars Jussà 

o Objectiu específic: recollir en un document, prenent com a punt de partida els principals 

resultats del projecte, quin és el full de ruta i les propostes de futur per a garantir l’accés a 

la terra i el relleu generacional en el sector primari i consolidar els espais de trobada entre 

els potencials usuaris del mecanisme o mecanismes d’intermediació més plausibles a la 

comarca del Pallars Jussà.   

Per dur a terme l’activitat 4, s’han realitzat les següents tasques durant els mesos de 

desembre i gener:  

• Identificació i definició de l’escenari de futur desitjat respecte al sector primari al 

Pallars Jussà 

S’ha determinat l’escenari de futur que es vol per al sector primari del Pallars Jussà i 

que es fonamenta en un sector dinàmic, competitiu, divers i equilibrat.  

• Definició dels objectius del full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a 

la terra al Pallars Jussà 

S’han fixat els objectius a assolir amb la implementació del full de ruta per a facilitar el 

relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà.  

• Identificació i concreció de les accions que configuren el full de ruta.  

S’ha redactat el full de ruta amb les accions concretes a dur a terme en els propers cinc 

anys que han de contribuir a dinamitzar el sector primari tot afavorint el relleu 

generacional i l’accés a la terra.  

Així, el full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà recull 

les accions a impulsar els propers 5 anys per tal d’assolir els objectius definits. Cadascuna de 

les fitxes inclou la següent informació: context, objectius, descripció, recursos humans i 

econòmics i calendarització i es presenta en el següent format de fitxa:  
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Taula 3. Accions i calendari del full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al 
Pallars Jussà 

Full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà 

Nom acció 

  

Anualitat 

20 21 22 23 24 25 

1. Taula de concertació del relleu generacional i l’accés a la terra 

al Pallars Jussà 

      

2. Agent dinamitzador/a del sector agrari del Pallars Jussà       

3. Prova pilot d’accés a la terra en el sector de l’oli del Pallars        

4. Prova pilot d’acompanyament en el relleu per a la continuïtat 

dels ramats de pastura al Pallars Jussà 

      

5. Reflexió i innovació per a la dinamització del sector primari       

6. Impuls i promoció del servei Reempresa en el sector primari       

7. Jornada informativa sobre tipologies de contractes 

d’arrendament 

   8.   9.  

Font: elaboració pròpia  

 

Taula 4. Model de fitxa d’acció del full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al 

Pallars Jussà 

1. Títol de l’acció  

Context: exposició del punt de partida i motivació de la necessitat de plantejar l’acció 

Objectius: què es vol aconseguir amb l’acció 

Descripció: : en què consisteix l’acció 

Recursos humans i econòmics: necessitat de disposar de recursos humans i /o econòmics per implementar l’acció 

Calendarització: anualitat/s per dur a terme l’acció 

Font: elaboració pròpia 
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2\ Resultats aconseguits, degudament quantificats, en la implementació 

de les actuacions ocupacionals i de desenvolupament local 

subvencionades, comparant-los amb els resultats previstos 

inicialment i productes efectivament obtinguts 

 

L’acció que s’ha portat a terme ha consistit en l’elaboració del Programa per facilitar l’accés a 

la terra i el relleu generacional en el sector primari a la comarca del Pallars Jussà.  

Fruit de la realització d’aquesta acció, s’han assolit els resultats següents, degudament 

quantificats, comparant-los amb els resultats previstos inicialment: 

Taula 5. Resultats aconseguits amb l’acció portada a terme, degudament quantificats, comparant-los 

amb els resultats previstos inicialment. 

Resultats previstos inicialment Resultats aconseguits i quantificats 

o Dades tècniques i de referència 

analitzades  

o Apartat “Caracterització del sector primari 

al Pallars Jussà” del document Programa 

per facilitar l’accés a la terra i el relleu 

generacional en el sector primari a la 

comarca del Pallars Jussà, que analitza les 

dades de 889 explotacions agràries i de 

87.393 ha de superfície agrària . 

o Diagnòstic de la situació de la comarca i 

de la necessitat d’actuar realitzats 

o Apartat “Diagnosi sobre el relleu 

generacional i l’accés a la terra al Pallars 

Jussà” del document Programa per facilitar 

l’accés a la terra i el relleu generacional en 

el sector primari a la comarca del Pallars 

Jussà, realitzat en base a 51 entrevistes a 

agents del sector primari de la comarca i a 

iniciatives en funcionament 

d’intermediació.  

o Mecanisme/s d’intermediació per facilitar 

l’accés a la terra a la comarca del Pallars 

Jussà 

o 3 mecanismes més plausibles 

d’intermediació per facilitar l’accés a la 

terra i el relleu generacional al Pallars Jussà 

identificats. 

o Espais de trobada i debat adreçats als 

potencials usuaris facilitats (fòrum-debat 

agrari i programa de cites concertades).  

o 2 espais de trobada, debat i reflexió 

generats: la jornada fòrum debat- agrari, i la 

reunió de propostes d’accions (fruit del 

replantejament de l’acció per adaptar-lo al 

punt de partida de la comarca, s’ha 

aconseguit com a resultat la realització 
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d’una reunió de propostes d’accions, en lloc 

del programa de cites concertades). 

- Jornada fòrum-debat agrari realitzada, 

amb participació de 29 persones 

vinculades al sector primari; dues 

experiències de referència en el relleu 

generacional i l’accés a la terra 

presentades; una exposició del context 

a nivell europeu sobre la situació de 

l’accés a la terra i el relleu generacional 

presentada;  

- Reunió-taller de propostes d’accions 

realitzat, amb 11 persones 

representants del sector primari 

participants, 6 propostes d’accions 

identificades i prioritzades  

o Taula de concertació creada i dinamitzada o Taula de concertació creada, amb 1 reunió 

de treball realitzada i dinamitzada, 

composada inicialment per 11 

representants de diferents organismes 

vinculats amb el sector primari, i oberta a 

l’adhesió de més representants relacionats 

amb el sector primari.   

o Destinataris mobilitzats  o Destinataris informats del procés d’execució 

de l’acció, en el qual 72 persones vinculades 

al sector primari han participat en alguna de 

les activitats realitzades en el marc de 

l’acció.  

o Potencials usuaris registrats o Aquest resultat no s’ha pogut obtenir, atès 

el replantejament de l’acció (tal i com 

s’exposa a l’apartat 1. Descripció de les 

activitats realitzades), en haver d’ajustar-se 

a la realitat del punt de partida, molt més 

inicial i bàsic. En el seu lloc, s’han esmerçat 

més esforços en la sensibilització.  
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o Prova d’intermediació per facilitar l’accés 

a la terra amb el programa de cites 

concertades realitzada 

o Aquest resultat no s’ha pogut obtenir, atès 

el replantejament de l’acció (tal i com 

s’esposa a l’apartat 1. Descripció de les 

activitats realitzades), en haver d’ajustar-se 

a la realitat del punt de partida, molt més 

inicial i bàsic. En el seu lloc, s’han esmerçat 

més esforços en la sensibilització. 

Font: elaboració pròpia 

Així mateix, amb la realització de l’acció s’han obtingut els següents productes:  

 

Taula 6. Productes obtinguts amb l’acció portada a terme.  

Productes obtinguts 

o Diagnosi i full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars 

Jussà, que inclou la caracterització del sector primari, la diagnosi qualitativa de la situació 

a la comarca i la necessitat d’actuar detectada, els mecanismes d’intermediació analitzats 

i els mecanismes més plausible per al Pallars Jussà i el full de ruta  

o Informe de resultats de la jornada fòrum-debat agrari 

o Informe de resultats de la reunió de propostes d’accions  

Font: elaboració pròpia 

 

 

 

3\ Valoració de les accions portades a terme i dels resultats i/o 

productes aconseguits.  

Sobre l’acció que s’ha portat a terme i els resultats assolits, la valoració que se’n fa en termes 

globals és positiva. L’acció tal com estava prevista en un inici ha estat necessari adequar-ne les 

activitats per adaptar-la al punt de partida real de la comarca i del sector i garantir l’assoliment 

d’uns resultats factibles i reals. Així, un cop s’han fet les primeres entrevistes a agents del 

sector primari, tant públics com privats, corresponents a l’activitat 1, s’ha pogut copsar la 

realitat de la comarca i del sector, consistent en un estadi molt inicial i escassament reflexionat 

pel que fa a la necessitat i interès d’abordar el relleu generacional al sector primari en aquesta 

comarca.  

Atesa la situació territorial i sectorial amb la que s’ha trobat en el moment d’execució de la 

primera activitat, conjuntament amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, s’ha revisat l’acció i 

s’ha replantejat, com es va exposar en l’informe semestral de desenvolupament de l’acció, per 

tal d’ajustar-la i poder assolir uns resultats satisfactoris sense generar falses expectatives ni 

forçar l’execució de determinades activitats les quals el territori i el sector primari encara no 



17 
 

estan preparats per a acollir-les i participar-ne.  Un cop replantejada l’acció, l’execució de 

l’acció tal i com s’ha portat a terme es valora positivament, atès que ha permès començar a 

preparar la comarca i el sector primari pel que fa a la reflexió i conscienciació sobre la idoneïtat 

i interès de ser proactius i començar a treballar en la línia d’abordar el repte del relleu 

generacional i l’accés a la terra del sector primari en aquesta comarca, i fins i tot, en un àmbit 

supracomarcal més ampli, atesa la realitat compartida en les comarques veïnes de l’Alt Pirineu 

i Aran.  

 

La realització d’aquesta acció, doncs, ha permès començar a generar espais de trobada i 

discutir i a reflexionar agents diversos relacionats amb el sector primari en clau de territori i de 

sector econòmic, tema que fins ara no s’havia abordat prou seriosament. Alhora, també s’ha 

creat una taula de concertació amb representants de diferents organismes relacionats amb el 

sector primari, públics i privats, i oberta a la participació de més agents. La constitució 

d’aquesta taula és rellevant, ja que permet asseure en un mateix espai i moment a diferents 

actors amb diferents nivells de responsabilitat que poden debatre i prendre decisions sobre 

què es pot fer per afrontar el repte, i compten amb un full de ruta que identifica i proposa 

possibles accions.  

Aquest acció és el pas previ i necessari per prendre consciència de la situació i el repte que es 

vol abordar, i a partir d’aquí, començar a dissenyar el mecanisme o mecanismes més adequats 

per a fer-hi front. També amb aquesta acció s’han pogut donar a conèixer a la comarca 

exemples de diferents mecanismes d’intermediació en l’accés a la terra i el relleu generacional 

que s’estan duent a terme en altres territoris amb situacions similars al Pallars Jussà i que eren 

desconegudes pels diferents agents tant públics com privats relacionats amb el sector primari i 

el desenvolupament local al Pallars Jussà, i també, a comarques veïnes de l’Alt Pirineu i Aran.  

Per últim, s’han identificat possibles mecanismes d’intermediació per facilitar l’accés a la terra 

i el relleu generacional en sectors productius concrets (l’olivera, i els ramats de pastura), així 

com la promoció del servei Reempresa, i s’ha dissenyat un full de ruta adaptat al Pallars Jussà 

per dinamitzar el sector primari a partir de treballar en l’acompanyament al relleu 

generacional i l’accés a la terra.  

Com a dificultats que s’han identificat a través de l’acció realitzada, i que han motivat el 

reajustament de l’acció, se’n destaquen les següents. En primer lloc, el sentiment 

d’escepticisme generalitzat, i en alguns casos, la incredulitat, sobre la conveniència d’actuar 

davant el repte de la manca de relleu generacional a curt termini al sector primari al Pallars 

Jussà. En segon lloc, el desconeixement també generalitzat sobre l’existència de mecanismes 

d’intermediació i el seu funcionament; aquest desconeixement es suma al sentiment 

d’escepticisme. En tercer lloc, la normativa de protecció de dades de caràcter personal ha 

dificultat poder accedir a les persones a títol individual destinatàries de les entrevistes, tant del 

perfil de pagesos/es joves, nouvinguts al sector i/o a la comarca i també de tradició familiar, 

com del perfil de pagesos en edat de jubilació o ja jubilats sense relleu generacional. En aquest 

sentit, l’intermediari per facilitar aquestes dades ha estat l’Oficina Comarcal del DARP al Pallars 

Jussà, i els recursos humans disponibles per part de l’oficina a intermediar per poder facilitar 
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aquestes dades han estat escassos, i han fet que l’obtenció d’aquesta informació hagi estat en 

alguns casos lenta i a comptagotes. En quart lloc, l’execució d’aquesta acció ha coincidit en un 

any electoral, i ha condicionat també en gran mesura el treball de sensibilització, comunicació i 

diagnosi amb els ens locals a nivell de cada municipi, que s’ha vist demorat i fins al mes de 

setembre pràcticament no s’ha pogut començar a treballar amb el perfil dels ens locals. 

Cal continuar treballant a la comarca i amb el sector amb una finalitat de sensibilització, 

conscienciació i transferència de coneixements d’altres territoris que ja estan abordant aquest 

repte i estan impulsant diferents mecanismes. Alhora, cal aprofitar la taula de concertació 

creada i el full de ruta resultant d’aquesta acció per seguir treballant en aquesta línia, fins ara 

poc coneguda a la comarca, però que presenta recorregut per endavant per dinamitzar el 

sector primari, en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local.   
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional en el sector primari a la comarca 

del Pallars Jussà és una actuació impulsada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà que ha comptat 

amb el finançament del SOC en el marc del Programa de suport als territoris amb majors 

necessitats de reequilibri territorial i econòmic. Treball a les 7 comarques 2018. La seva execució 

tècnica ha estat a càrrec de Raiels SCCL durant l’any 2019.  

El Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional en el sector primari a la comarca 

del Pallars Jussà s’estructura en els següents apartats:   

1. Introducció 

2. Justificació i context sectorial 

3. Objectius i metodologia 

4. Caracterització del sector primari al Pallars Jussà 

5. Diagnosi de l’accés a la terra i el relleu generacional al sector primari del Pallars Jussà 

6. Benchmarking d’iniciatives en funcionament d’intermediació en l’accés a la terra i el relleu 

generacional 

7. Identificació del mecanisme o mecanismes més plausibles per al Pallars Jussà sobre 

intermediació en el relleu generacional i l’accés a la terra 

8. Escenari de futur i objectius del full de ruta 

9. Full de ruta per facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà 

10. Bibliografia i webgrafia 

 

2. JUSTIFICACIÓ  I CONTEXT SECTORIAL 

 

Al Pallars Jussà, el sector primari, centrat en l’agricultura i la ramaderia bàsicament, és un sector 

econòmic que històricament ha estat fortament arrelat a la comarca, amb una component 

tradicional i familiar, on generació rere generació, s’ha anat traspassant les explotacions de pares a 

fills alhora que aquestes explotacions s’han anat professionalitzant per adaptar-se i ser més 

competitives, creant ocupació i fixant gent al territori. A més a més, cal destacar que la comarca del 

Pallars Jussà, en especial la Conca de Tremp, és una comarca pirinenca que es diferencia de les 

altres comarques de muntanya per la importància de les produccions agrícoles, mentre que les 

altres comarques de muntanya veïnes estan més especialitzades en ramaderia. Per tant, per a la 

comarca l’agricultura és un sector econòmic estratègic. No obstant, com en la resta de comarques 

catalanes, l’ocupació en l’agricultura està retrocedint, la població ocupada té una edat adulta 

avançada, i les incorporacions de joves agricultors al camp són escasses. Diversos cultius com la 

vinya o la olivera experimenten un dinamisme important, vinculat a la transformació del producte, 

una activitat de major valor afegit, o també les produccions agrícoles sota les directrius de la 

producció ecològica o bé amb l’obtenció de productes finals . A nivell de sector primari, també la 

ramaderia té presència, i requereix de sòl agrari per a dur a terme la seva activitat. Davant una 
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futura execució del projecte d’ampliació i modernització del regadiu de la conca de Tremp s’espera 

també la potenciació de nous cultius (com l’ametlla, la fruita, etc.), que també tenen un major 

valor, així com hi haurà un increment de la rendibilitat per hectàrea de la producció i l’agricultura 

en aquest sector de regadiu també resultarà més atractiva.  

Actualment, un dels principals problemes que ha d’afrontar el sector primari  del Pallars Jussà 

(com de gran part de la resta de Catalunya) és la manca de relleu generacional. Una part del jovent 

nascut a les explotacions agràries tradicionals tendeix a abandonar aquest sector i no el continua. 

Hi ha explotacions agràries i/o ramaderes en les quals els titulars són ja en edat avançada i no 

compten amb relleu generacional, bé perquè els fills/es han marxat de la comarca, bé perquè han 

seguit itineraris professionals en altres sectors.  

Tanmateix, existeix un grup emergent de joves, tant del mateix territori com provinent d’entorns 

més urbans, que volen fer de la pagesia la seva ocupació principal i a més volen introduir models 

innovadors. Aquest grup, però, es troba amb diverses barreres d’entrada al sector agrícola, entre 

les quals l’accés a la terra és una de les més rellevants. 

Així mateix, el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Pallars Jussà (febrer del 2018), fixa 

com a principal objectiu per al període 2017-2021 frenar el decreixement poblacional, atraient 

població i aconseguint que decaigui el volum de persones que marxen de la comarca per cercar 

noves oportunitats laborals i, de forma indirecta, atenuar l’envelliment poblacional.   

Davant aquesta situació de context sectorial, es fa necessari i alhora estratègic començar a abordar 

el repte del relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà. Facilitar l’accés a la terra i el 

relleu a les explotacions agràries i/o ramaderes de la comarca permetria renovar i rejovenir el 

sector primari, alhora que generaria llocs de treball, dinamitzaria aquest sector econòmic i 

contribuiria a fixar població al territori.  

Per començar a treballar en aquesta línia i donar resposta a aquest gran repte, s’ha dut a terme el 

Programa per a facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional en el sector primari a la comarca 

del Pallars Jussà, els resultats del qual es recullen en aquest document.  

 

3. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

 

3.1. Objectius   

Els objectius del present treball són:  

 Disposar d’una caracterització del sector primari del Pallars Jussà integrada per aspectes 

econòmics, productes i socials.  

 Disposar d’informació qualitativa sobre la situació actual del mètode d’accés a la terra, com 

són la demanda de terra i perfils demandants, l’oferta de terra i els perfils, els mecanismes 

emprats per accedir a la terra i les dificultats d’accés a la terra i el relleu generacional. 
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 Identificar mecanismes d’accés a la terra i la facilitació del relleu generacional que puguin ser 

presos com a referències per tal d’abordar aquesta problemàtica al Pallars Jussà. 

 Definir un full de ruta integrat per les accions que caldria impulsar en el període 2020-2025 

per avançar cap a la facilitació de l’accés a la terra i el relleu generacional al Pallars Jussà. 

 

 

3.2. Metodologia  

A continuació es presenta un esquema de les activitats realitzades i de la metodologia seguida: 

 

Figura 1. Esquema de les activitats realitzades i la metodologia seguida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia  

  

 Recull de dades bàsiques del sector primari a la comarca.  

 Diagnosi de l'accés a la terra i relleu generacional al Pallars 

Jussà.  

 Benchmarking d’iniciatives en funcionament  

d’intermediació en l’accés a la terra.  

ACTIVITAT 1.  

SÍNTESI DADES 

TÈCNIQUES I 

DIAGNOSI SECTORIAL 

 Fòrum debat agrari.  

ACTIVITAT 2.  

TRANSFERÈNCIA I 

SENSIBILITZACIÓ 

 Reunió de propostes d’accions 

 Creació de la taula de concertació  

 Identificació de mecanismes més plausibles a la comarca.  

ACTIVITAT  3.  

IDENTIFICACIÓ DELS 

MECANISMES MÉS 

PLAUSIBLES 

 Redacció del full de ruta per a facilitar el relleu 

generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà 

  

ACTIVITAT  4.  

FULL DE RUTA  
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ACTIVITAT 1. SÍNTESI DE DADES TÈCNIQUES I DIAGNOSI SECTORIAL 

Síntesi de dades tècniques  

- Cerca, anàlisi, tractament i interpretació de dades estadístiques i documentació de context 

referents al sector primari (dimensió econòmica, dimensió productiva i dimensió social). 

- Redacció de l’apartat “Caracterització del sector primari al Pallars Jussà”. 

Diagnosi qualitativa 

- Creació d’una base de dades de possibles persones a entrevistar: representants polítics, 

perfils tècnics, pagesos joves, pagesos en edat de jubilació, entre altres. 

- Elaboració de models d’entrevista per als diversos perfils. 

- Concertació i realització  de 44 entrevistes als agents identificats prèviament. 

- Realització d’una sessió de presentació de l’acció i diagnosi amb alcaldes i alcaldesses dels 

ens locals de la comarca. 

- Tractament i anàlisi de la informació recollida en aquestes entrevistes. 

- Redacció de l’apartat “Diagnosi sobre el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars 

Jussà” 

Benchmarking d’iniciatives en funcionament d’intermediació en l’accés a la terra i el 

relleu generacional  

- Identificació d’experiències de referència 

- Elaboració d’un model d’entrevista per a iniciatives existents.  

- Concertació i realització de 7 entrevistes a agents vinculats a iniciatives en funcionament. 

- Assistència a 4 jornades de transferència de coneixements. 

- Consulta de pàgines web de xarxes d’entitats que promouen l’accés a la terra i el relleu 

generacional i anàlisi dels continguts. 

- Redacció de l’apartat “Benchmarking d’iniciatives en funcionament d’intermediació en 

l’accés a la terra i el relleu generacional” 

 

ACTIVITAT 2. TRANSFERÈNCIA I SENSIBILITZACIÓ 

- Identificació de ponents i experiències de referència a exposar en el sí de la jornada “Qui 

continuarà treballant la terra al Pallars Jussà”? 

- Disseny d’un programa de la jornada i coordinació de la difusió del mateix. 

- Redacció d’un correu electrònic per a la difusió, i realització de trucades de reforç per a 

animar els agents del sector a assistir a la jornada.  

- Presentació dels principals resultats de la diagnosi sobre el relleu generacional i l’accés a la 

terra al Pallars Jussà 

- Presentació de dues experiències en funcionament de mecanismes d’intermediació en 

l’accés a la terra i el relleu generacional.  

- Exposició del context del sector agrari a nivell europeu i del repte del relleu generacional 

per donar continuïtat al sector.  

- Preparació d’una dinàmica de treball, dinamització i coordinació de la jornada. 
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- Preparació d’un qüestionari de valoració de la jornada.   

- Retorn a les persones assistents compartint-los les ponències presentades en el sí de la 

jornada. 

- Redacció de l’informe de resultats de la jornada de fòrum debat-agrari. 

- Redacció d’una nota de premsa per a fer-ne difusió als mitjans de comunicació comarcals i 

a la web del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

ACTIVITAT 3. IDENTIFICACIÓ DELS MECANISMES MÉS PLAUSIBLES   

- Disseny d’un programa i d’un correu electrònic de convocatòria de la reunió per tal de fer-

ne difusió als agents representants del sector primari. 

- Preparació d’un powerpoint de presentació dels principals resultats de la diagnosi sobre el 

relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà. 

- Preparació de la dinàmica participativa de la reunió. 

- Assistència i dinamització de la Reunió de propostes d’acció amb agents del sector. 

- Redacció de l’informe de resultats de la reunió de propostes d’accions 

- Creació de la Taula de Concertació per al relleu generacional i l’accés a la terra del Pallars 

Jussà. 

- Identificació dels mecanismes més plausibles al Pallars Jussà d’intermediació en l’accés a la 

terra i el relleu generacional al sector primari.  

 

ACTIVITAT 4. REDACCIÓ DEL FULL DE RUTA PER A FACILITAR EL RELLEU GENERACIONAL I 

L’ACCÉS A LA TERRA AL PALLARS JUSSÀ 

- Definició de l’escenari de futur i objectius del full de ruta. 

- Redacció del full de ruta, en el que es detallen accions a impulsar en els propers 5 anys per 

tal d’assolir els objectius definits. Cadascuna de les fitxes inclou la següent informació: 

context, objectius, descripció, recursos humans i econòmics i calendarització. 
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4. CARACTERITZACIÓ DEL SECTOR PRIMARI AL PALLARS JUSSÀ 

 

4.1. Presentació  

La caracterització del sector primari al Pallars Jussà s’estructura en 3 apartats principals amb una 

introducció que situa els trets característics principals de la comarca pel que fa a aspectes com la 

geografia o la població. 

 

Figura 2. Caracterització del sector primari al Pallars Jussà  

 

Font: elaboració pròpia  

 

El primer apartat detalla la dimensió econòmica del sector primari, parlant d’aspectes com el PIB o 

el VAB, afiliats a la seguretat social o també desgranant la situació del mercat de treball. Les dades 

d’aquest apartat s’han extret principalment de l’Anuari econòmic comarcal fet pel BBVA el 2018 o 

l’IDESCAT, principalment. 

El segon apartat es centra en la dimensió productiva del sector primari. Aquí es fa una anàlisi de la 

superfície agrària i SAU disponible, la tipologia de cultius existents i una caracterització de les 

explotacions agràries. Aquí les dades s’han extret principalment del cens agrari de 2009 i quan ha 

estat possible s’han utilitzat dades més recents facilitades pel DARP.  

Finalment el tercer apartat tracta la dimensió social, amb aspectes com l’edat dels titulars de les 

explotacions i relleu generacional, formació, tipus de mà d’obra o personalitat jurídica de les 

explotacions, entre d’altres. Aquí, com en la dimensió productiva, s’han combinat dades facilitades 

pel DARP amb les dades del cens agrari de 2009. 

  

Caracterització 
sector primari 
Pallars Jussà 

Dimensió 
econòmica 

Dimensió 
productiva 

Dimensió 
social 
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4.2. Àmbit territorial 

El Pallars Jussà és una comarca que es troba entre la plana de Lleida i els Pirineus comprenent 

gran part de la plana de la conca del Riu Noguera Pallaresa, Flamisell i la plana de la Conca Dellà. 

Així doncs combina importants espais de plana a la zona més meridional amb territoris d’alta 

muntanya, al nord. Limita al sud amb la comarca de la Noguera, al nord amb l’Alta Ribagorça i el 

Pallars Sobirà, a l’est amb l’Alt Urgell i a l’oest amb l’Aragó. És un dels dos fragments en què quedà 

subdividit el territori històric del Pallars. 

És un territori amb un clar perfil rural, on la pagesia té un rol important en l’economia de la 

comarca. La distància a centres econòmics com Barcelona o Lleida o l’absència de turisme vinculat 

al sector de la neu han contribuït en el fet que altres activitats econòmiques, que han guanyat pes 

en comarques veïnes, no ho hagin fet al Pallars Jussà. 

El Pallars Jussà té una extensió de 1.343,1 km2 i una població, al 2018, de 13.091 habitants. Té un 

total de 14 municipis, dels quals Tremp, la Pobla de Segur i Isona i Conca Dellà són els que 

acumulen la majoria de la població, un 75% del total de la comarca. La resta de municipis tenen 

menys de 1.000 habitants, amb 6 municipis amb menys de 200 habitants.  

 

Taula 1. Població, extensió i densitat de població dels municipis del Pallars Jussà.  

Municipi Població Extensió (km
2
) Densitat població (hab/km

2
) 

Abella de la Conca 181 78,3 2,3 

Castell de Mur 165 62,4 2,6 

Conca de Dalt 428 166,5 2,6 

Gavet de la Conca 274 90,9 3,0 

Isona i Conca Dellà 1028 139,4 7,4 

Llimiana 142 41,7 3,4 

Pobla de Segur, la 2939 32,8 89,5 

Salàs de Pallars 324 20,3 16,0 

Sant Esteve de la Sarga 129 92,9 1,4 

Sarroca de Bellera 120 87,5 1,4 

Senterada 139 34,5 4,0 

Talarn 651 28,0 23,3 

Torre de Cabdella, la 747 165,3 4,5 

Tremp 5824 302,8 19,2 

 Pallars Jussà 13.091 1.343,1 9,75 

Font: Idescat, 2018. 
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L’evolució de la població en les dues darreres dècades es presenta a la Figura 3. S’observa una 

primera dècada amb una població estable, mentre que entre el 2006 i el 2011 s’observa un 

important creixement. Els darrers anys la tendència ha estat d’un descens de població continu. La 

tendència global de la comarca amaga diferents patrons, en general la majoria de municipis 

pateixen una pèrdua de població sostinguda, però és el municipi de Talarn que acumula un 

important augment de població, vinculat principalment a l’acadèmia militar, fet que esmorteeix el 

descens generalitzat en la resta de municipis. 

 

Figura 3. Evolució de la població al Pallars Jussà entre el 1998 i 2018.  

 

Font: Idescat 

 

 

Com passa en moltes comarques de la Catalunya més rural, el Pallars Jussà pateix un envelliment 

de la població, tal i com es detecta a partir de la seva piràmide poblacional (vegeu figura 4) de tipus 

regressiu, amb un percentatge de població reduït a la base i un augment de la població de més de 

65 anys. Si bé aquesta és una piràmide clàssica dels països desenvolupats, aquesta tendència és 

força més acusada al Pallars Jussà que en el conjunt de Catalunya. 
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Figura 4. Piràmide poblacional del Pallars Jussà.  

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, 2018. 

 

 

 

4.3. Caracterització del sector primari al Pallars Jussà 

4.3.1. Dimensió Econòmica   

4.3.1.1. PIB, afiliats a la seguretat social i VAB 

El sector primari al Pallars Jussà representa un sector productiu amb un pes important a la comarca, 

sobretot pel que fa al nombre de treballadors que s’hi dediquen. Si bé al conjunt de Catalunya el 

sector primari tant sols representa un 1% del volum d’afiliats a la seguretat social (treballadors del 

règim general + treballadors del règim autònom), al Pallars Jussà, representa un 14%. Si observem 

les dades del PIB (Producte Interior Brut) de la comarca, veiem com aquest té un pes molt superior 

al Pallars Jussà comparativament al conjunt de Catalunya, representant un 4,5% del PIB comarcal, 

tal i com s’observa a la Figura 5. PIB i afiliats a la seguretat social per sectors a la comarca del Pallars 

Jussà i al conjunt de Catalunya. 
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Figura 5. PIB i afiliats a la seguretat social per sectors a la comarca del Pallars Jussà i al conjunt de 

Catalunya.  

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Econòmic Comarcal. BBVA, 2018. 

 

Segons dades de l’Anuari Econòmic Comarcal elaborat pel BBVA el 2018, el Pallars Jussà va 

experimentar una intensa contracció del sector primari durant el 2017. Si bé al conjunt de 

Catalunya el VAB (Valor Afegit Brut) negatiu va ser generalitzat en el sector, el Pallars Jussà va patir 

una contracció molt més intensa, per sobre de la mitjana del conjunt de les comarques de 

muntanya (vegeu Taula 2). Alhora la variació del VAB del sector primari pel període 2013-2017 és 

molt desfavorable amb una davallada del 15% associat a una davallada dels preus de venta dels 

productes, mentre que les dades d’afiliació per aquest període es mantenen estables (+0,2%).  

 

Taula 2. Creixement del VAB pb a les comarques dels diferents eixos territorials i sectors. Any 2017. (Taxes 
reals de variació interanual en %)  

 Primari Indústria Construcció Serveis Total 

Pallars Jussà -10% 1% 5,4% 2,3% 1,6% 

Comarques de Muntanya -7,5% 1,3% 3,8% 3,4% 2,7% 

Catalunya -3,1% 4,9% 4,7% 2,9% 3,3% 

Font: Anuari Econòmic Comarcal. BBVA, 2018. 

 

 

Aquesta contracció del sector primari ve principalment associada a una important davallada del 

VAB del sector de l’agricultura el 2017, seguint la tendència decreixent dels últims anys. Dins el 

sector ramader l’aviram també va patir una davallada el 2017, però tot i així el canvi acumulat es 

manté força estable en línia amb el sector porquí que creix de forma moderada (vegeu Taula 3). 
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Taula 3. Creixement del VAB del sector primari a la comarca del Pallars Jussà durant el període 2013-2017.  

 Creixement real VAB 2017 Canvi acumulat (%) 2013-2017 

Agricultura 

Cereals -33,7 -53,5 

Ramaderia 

Porquí 10,6 4,6 

Aviram -15,4 1,6 

Forestal -0,7 -17,5 

Font: Anuari Econòmic Comarcal. BBVA, 2018. 

 

Desagregant les dades per productes observem a la Taula 4 que el sector agrícola del Pallars Jussà 

està principalment representat, en termes de VAB, pel cereal i plantes farratgeres, mentre que el 

sector ramader els principals contribuents són el sector porquí i aviram, seguit del boví. A la Taula 

5 veiem que segons dades del 2017 els únics productes que han augmentat el seu VAB són les 

hortalisses, la fruita seca i la oliva, mentre que la resta de productes presenten una variació 

interanual negativa liderada pel cereal, amb una contracció del 34%.  

Si bé la oliva, el raïm i la fruita seca són sectors amb poc pes econòmic, cal destacar que són 

sectors que el Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà (2017) identifica amb 

potencial de creixement, lligat a diferents factors i iniciatives com la posada en valor dels vins 

d’alçada, l’aparició de nous cellers i la cooperació entre les empreses del sector, d’una banda o la 

col·laboració amb l’IRTA per identificar les millors varietats d’ametlla i oliva que poden adaptar-se a 

la comarca.  

 

Taula 4. Estructura del VAB pb del sector primari per comarques i per productes. 2016 (En % del total 
comarcal). 
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Taula 5. Creixement del VAB pb del sector primari per comarques i per productes. 2017 (Taxes reals de 
variació interanual en %).  
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Font: Anuari Econòmic Comarcal. BBVA, 2018. 

 

 

4.3.1.2. Mercat de treball i atur 

Analitzant el mercat de treball del Pallars Jussà observem com el sector primari és un sector on 

predomina el treballador per compte propi, afiliats al RETA (Règim Especial de Treballadors 

Autònoms), concretament el 78% dels treballadors del sector primari són afiliats al RETA. A nivell 

global, si bé només un 4% dels treballadors afiliats al RGSS treballen al sector agrari, aquest 

percentatge puja fins al 32% si ens fixem en els treballadors afiliats al RETA (vegeu Figura 6. 

Distribució dels treballadors RETA (gràfic esquerre) i treballadors afiliats al RGSS - Règim General de 

la Seguretat Social (gràfic dret) a la comarca del Pallars Jussà.). 

 

Figura 6. Distribució dels treballadors RETA (gràfic esquerre) i treballadors afiliats al RGSS - Règim General 
de la Seguretat Social (gràfic dret) a la comarca del Pallars Jussà.  

  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del mercat de treball, 2018. 
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Tal i com s’observa a la Taula 6, Abella de la Conca amb un 73% de la població activa afiliada al 

sector primari representa el municipi amb un percentatge major. La Pobla de Segur, a l’altre 

extrem, és el municipi amb menor proporció de població vinculada a aquest sector. Tremp, tot i 

que el sector primari només representa un 7% dels treballadors, al ser el municipi més poblat, 

acaba essent un dels que presenta més treballadors en valor absolut. 

 

Taula 6. Treballadors actius (afiliats al RETA o RGSS), treballadors del sector primari i % d’aquests respecte 
el total.  

Municipi Treballadors 
actius 

Treballadors afiliats 
sector primari 

% treballadors sector 
primari 

Abella de la Conca 56 41 73% 

Castell de Mur 64 7 11% 

Conca de Dalt 103 30 29% 

Gavet de la Conca 29 14 48% 

Isona i Conca Dellà 304 168 55% 

Llimiana 29 10 34% 

Pobla de Segur, la 857 34 4% 

Salàs de Pallars 89 12 13% 

Sant Esteve de la Sarga 20 6 30% 

Sarroca de Bellera 36 16 44% 

Senterada 32 4 13% 

Talarn 96 12 13% 

Torre de Cabdella, la 163 45 28% 

Tremp 2.124 140 7% 

Total 4.002 539 13% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, juny 2019. 

 

Segons dades de l’Observatori del Treball, el 2018 hi havia 37 persones aturades a la comarca 

vinculades al sector agrari, xifra que representa un 6% de l’atur total de la comarca, per aquest any. 

Si observem la taula i gràfic de la Figura 7 veurem que l’atur agrari i l’atur total de la comarca han 

patit evolucions lleugerament diferents. Si bé a partir del 2007 s’observa un important augment de 

l’atur comarcal, l’agrari no comença a pujar fins 2 anys més tard i és a partir del 2012 que pateix un 

augment major. Alhora, el pic d’atur comarcal arriba el 2012, en canvi el pic d’atur agrari es situa 4 

anys més tard, observant un clar decalatge temporal entre ambdós índexs. Actualment les dades 

d’atur són encara força superior a les dades d’atur d’abans de la crisis. L’atur agrari actual es situa 

gairebé al triple dels valors de 2015 mentre que l’atur comarcal es troba a més del doble dels valors 

de 2005. 
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Figura 7. Taula i gràfic corresponent a l’atur total i l’atur registrat al sector agrari al Pallars Jussà entre el 
2005 i el 2018.(dades anuals corresponents al mes de desembre).  

Any Atur agrari Atur total % atur 
agrari 

2005 13 279 4,65% 

2006 13 292 4,45% 

2007 12 294 4,08% 

2008 13 464 2,80% 

2009 25 651 3,84% 

2010 28 766 3,65% 

2011 31 828 3,74% 

2012 33 857 3,85% 

2013 45 852 5,28% 

2014 58 795 7,30% 

2015 54 701 8,13% 

2016 73 668 10,93% 

2017 49 576 8,51% 

2018 37 574 6,44% 
  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball. 
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4.3.2. Dimensió Productiva   

Al Pallars Jussà, la superfície agrària ocupava el 2009 un 65% del total de la comarca (tenint en 

compte terres llaurades, pastures i terrenys forestals). Aquesta és una ocupació força superior a la 

mitjana catalana que es situava, el mateix any, en un 51%. 

El nombre d’explotacions agràries de la comarca era, l’any 2009, de 889, de les quals 328 eren 

explotacions amb terra i ramaderia. Això representa poc més del 1% del total d’explotacions 

registrades en el conjunt de Catalunya. Les explotacions de la comarca tenen una mitjana d’unes 

100 ha, superfície que gairebé multiplica per 4 la superfície mitjana de les explotacions a Catalunya, 

que és de 27,7 ha. 

Entre el 1999 i el 2009 el nombre d’explotacions agràries s’ha reduït un 8% i la superfície agrària 

s’ha reduït un 28%, mentre que la superfície SAU, que inclou terres llaurades i pastures permanents 

ho ha fet en un 10%, amb una reducció del 5% associat a les terres llaurades i una reducció del 13% 

associat a les pastures permanents. 

 

4.3.2.1. Distribució de la superfície agrària  

La superfície agrària es classifica en tres categories principals: terres llaurades, pastures 

permanents i terrenys forestals. Segons dades del cens agrari de 2009, hi havia a la comarca un 

total de 87.393 ha de superfície agrària, representant una reducció de més del 28% respecte les 

dades del cens agrari de 1999. La principal davallada es troba en els terrenys forestals amb un 58% 

menys de terrenys, tendència que es reprodueix en el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran i Catalunya, tal 

i com mostra la Taula 7. 

D’altra banda, s’observa com entre el 1999 i el 2009 hi ha una disminució de les terres SAU prou 

important al Pallars Jussà, que es diferencia, almenys parcialment, de l’observat a nivell de 

demarcació i de Catalunya. Al Pallars Jussà les terres llaurades han disminuït prop d’un 5%, mentre 

que en el conjunt de l’Alt Pirineu la tendència ha estat la contrària i hi ha hagut un augment del 

20%. Pel que fa les pastures la davallada observada a la comarca del 13%, cau fins al 9% si ens fixem 

en el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, mentre que a nivell català hi ha un augment del 5%.  

A la Taula 7 també podem observar la distribució de la superfície agrària a nivell municipal alhora 

que la seva evolució respecte el 1999. Així, podem observar com els municipis amb major 

superfície agrària són Isona i Conca Dellà, Gavet de la Conca, Conca de Dalt i Tremp que 

conjuntament tenen més del 70% de la superfície de terres llaurades de la comarca. D’altra banda 

els municipis situats més al nord, Sarroca de Bellera i la Torre de Capdella juntament amb Tremp i 

Isona i la Conca Dellà agrupen la major part de les pastures permanents amb un 66%.  
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Taula 7 - Distribució de la superfície agrària (hectàrees) i variació respecte el cens agrari del 1999 segons els 
municipis de la comarca del Pallars Jussà, el conjunt de la comarca, Alt Pirineu i Aran i Catalunya.  

Municipi /  
Unitat territorial 

SAU Terreny forestal Altres 

Terres llaurades Pastures permanents 

ha variació ha variació ha variació ha variació 

Abella de la Conca 412 -17,3% 1 048 -25,2% 1 382 -50,1% 851 -25,6% 

Castell de Mur 702 -23,8% 1 176 103,1% 1 551 -47,9% 289 -63,8% 

Conca de Dalt 1 216 -18,9% 1 868 -58,4% 531 -92,0% 776 -56,5% 

Gavet de la Conca 2 572 -16,3% 441 -59,4% 256 -91,3% 185 -90,1% 

Isona i Conca Dellà 4 991 -0,7% 4 070 186,0% 2 830 -17,7% 279 -82,8% 

Llimiana 790 -9,5% 352 -48,3% 72 -94,6% 390 -50,4% 

Pobla de Segur, la 191 99,0% 1 864 59,5% 235 -78,0% 843 63,1% 

Salàs de Pallars 295 -20,1% 2 017 361,6% 417 -66,3% 220 -13,7% 

Sant Esteve de la Sarga 905 -2,9% 1 572 65,3% 654 -86,9% 100 -89,0% 

Sarroca de Bellera 510 183,3% 5 800 -30,3% 726 207,6% 1 421 17,9% 

Senterada 78 1200,0% 1 324 -8,9% 800 -22,3% 55 -24,7% 

Talarn 767 -29,0% 260 4,0% 195 -59,5% 55 -85,8% 

Torre de Cabdella, la 244 17,9% 7 930 -12,3% 3 524 -1,0% 5 918 144,2% 

Tremp 3 246 8,8% 5 496 -40,4% 6 727 -56,0% 3 974 60,0% 

 
Pallars Jussà 16 919 -4,6% 35 219 -13,0% 19 899 -58,5% 15 356 -5,5% 

Alt Pirineu i Aran 34 429 20% 191 274 -9% 78 287 -56% 61 097 -36% 

Catalunya 792 425 -3% 355 107 5% 360 511 -57% 136 675 -56% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari, 2009 i 1999. 

 

Figura 8. Distribució de la superfície agrària al Pallars Jussà per tipologies. %. Any 2009 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari, 2009. 
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4.3.2.2. Distribució de la SAU 

La SAU representa la Superfície Agrària Útil i inclou les terres llaurades i les pastures permanents. 

El cens agrari de 2009 ens proporciona dades de la distribució de la SAU al Pallars Jussà. A la Taula 8 

podem veure la distribució de la SAU a nivell municipal i la seva evolució respecte el 1999. 

Observem que només un 4% de la SAU, o un 13% de les terres llaurades corresponen a agricultura 

de regadiu. El desenvolupament del regadiu a la comarca és una reivindicació històrica del sector 

agrari que es remunta a principis del segle XX quan es van construir les primeres preses per centrals 

hidroelèctriques. Tal i com s’explica en el Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars 

Jussà, les reivindicacions per impulsar un projecte de regadiu han passat per diferents fases i 

projectes al llarg dels anys. Cap als anys 90 el Departament d’Agricultura aposta per crear un nou 

sistema de regadiu, un projecte que hauria d’haver entrat en funcionament el 2011. La realitat però 

ha estat que diferents conflictes competencials i l’arribada de la crisi van paralitzar el projecte que 

segueix actualment suspès sense una previsió clara de com i quan es podrà reprendre. 

 

Taula 8 - Distribució de la SAU entre terres de secà, regadiu, terres llaurades i pastures permanents a nivell 
municipal.  

Municipi Total Secà Regadiu Terres llaurades Pastures 
permanents 

N° Ha N° Ha N° Ha N° Ha N° Ha 

Abella de la Conca 27 1.460 27 1.460 10 0 24 412 18 1.048 

Castell de Mur 41 1.877 41 1.705 32 172 39 702 24 1.176 

Conca de Dalt 90 3.084 88 2.988 49 96 83 1.216 47 1.868 

Gavet de la Conca 95 3.012 93 2.690 51 322 95 2.572 35 441 

Isona i Conca Dellà 198 9.062 198 8.967 93 94 195 4.991 70 4.070 

Llimiana 34 1.142 34 989 20 154 32 790 13 352 

Pobla de Segur, la 23 2.056 22 1.977 16 79 18 191 16 1.864 

Salàs de Pallars 29 2.312 29 2.230 14 82 27 295 14 2.017 

Sant Esteve de la 
Sarga 

26 2.478 26 2.455 9 22 20 905 21 1.572 

Sarroca de Bellera 38 6.310 36 6.210 14 100 17 510 34 5.800 

Senterada 14 1.402 13 1.355 9 47 10 78 12 1.324 

Talarn 62 1.027 55 752 50 275 56 767 24 260 

Torre de Cabdella, la 49 8.174 49 8.079 26 96 28 244 49 7.930 

Tremp 144 8.742 137 8.113 96 629 131 3.246 69 5.496 

Pallars Jussà 870 52.138 848 49.971 489 2.168 775 16.919 446 35.219 

Nota metodològica: En el còmput del nombre d’explotacions, aquelles que tenen secà i regadiu, computen tant en les explotacions de 

secà com en les de regadiu, de manera que el total d’explotacions no resulta la suma de secà i regadiu. D’altra banda les hectàrees de 

secà inclouen les terres llaurades de secà i les pastures permanents. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari, 2009. 
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Segons les dades dels darrers cens agraris, la SAU al Pallars Jussà va veure reduït el seu número de 

hectàrees en 10,5% entre el 1999 i 2009. A la Taula 9 es pot veure com ha variat les hectàrees de 

SAU (secà i regadiu), les terres llaurades i les pastures permanents entre el 1999 i 2009. Es veu que 

malgrat que hi ha diferents tendències segons el municipi, globalment en el conjunt de la comarca 

les hectàrees destinades a SAU, terres llaurades o pastures permanents han disminuït. Només ha 

augmentat el nombre d’explotacions de pastures permanents, però no les hectàrees, fet que indica 

una certa tendència a la fragmentació de les explotacions dedicades a pastures.  

 

Taula 9 - Variació de la distribució de la SAU en nombre i ha, entre el 1999 i el 2009.  

Municipi Total Secà Regadiu Terres llaurades Pastures 
permanents 

N° Ha N° Ha N° Ha N° Ha N° Ha 

Abella de la Conca -10% -23% -10% -22% -33% -100% -14% -17% 500% -25% 

Castell de Mur -9% 25% -5% 28% 14% 1% -7% -24% 300% 103% 

Conca de Dalt -6% -48% -8% -49% -23% -17% -9% -19% 0% -58% 

Gavet de la Conca -6% -28% -6% -31% -6% 15% -5% -16% 483% -59% 

Isona i Conca Dellà -4% 41% -3% 41% -11% 6% -5% -1% 900% 186% 

Llimiana -21% -27% -19% -30% 5% 5% -18% -10% 225% -48% 

Pobla de Segur, la -15% 63% 10% 67% -30% -2% -22% 99% 0% 59% 

Salàs de Pallars -22% 187% -22% 195% -33% 67% -25% -20% 250% 362% 

Sant Esteve de la 
Sarga 

-7% 32% -7% 33% -25% -37% -26% -3% 163% 65% 

Sarroca de Bellera 41% -26% 33% -27% 27% 300% 21% 183% 31% -30% 

Senterada 0% -4% -7% -7% 125% 488% 150% 1200% -8% -9% 

Talarn -15% -23% -2% -16% -18% -37% -22% -29% 2300% 4% 

Torre de Cabdella, la 0% -12% 0% -10% -30% -64% -15% 18% 2% -12% 

Tremp -3% -28% 3% -27% 5% -43% -9% 9% 200% -40% 

Pallars Jussà -6% -10% -4% -10% -10% -23% -10% -5% 110% -13% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 1999 i 2009. 

 

 

4.3.2.3. Aprofitaments de la comarca 

A partir de les dades disponibles sobre els aprofitaments dels usos del sòl proporcionades pel 

DARP podem desagregar els usos donats als diferents terrenys agraris. A la figura 9 podem 

desagregar els aprofitaments segons diferents tipologies i en funció de la superfície ocupada. Així 

veiem com predomina l’aprofitament forestal, seguit de l’aprofitament agrícola de conreus 

herbacis.  
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Figura 9. Tipologia d’aprofitaments a la comarca del Pallars Jussà.  
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de 2018 facilitades per l’Oficina Comarcal del DARP. 
 

 

A la Figura 10. Tipologia de cultius a les terres ocupades per conreus herbacis.s es desagreguen les 

dades corresponents als conreus herbacis i es posa de relleu el predomini del cultiu de cereals amb 

un 66%, seguit dels cultius farratgers amb un 28%. Per la seva banda, a la Taula 10, es detallen les 

superfícies corresponents als diferents cultius herbacis existents a la comarca el 2018, indicant la 

superfície de cada cultiu en règim de secà i regadiu. Així observem com l’ordi i el blat són els 

principals cultius de cereals i l’alfals, trepadella i cereals per a farratge, els principals cultius 

farratgers. 
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Figura 10. Tipologia de cultius a les terres ocupades per conreus herbacis.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 2018 facilitades per l’Oficina Comarcal del DARP. 
 

 
 
 

Taula 10. Distribució dels cultius herbacis a la comarca, segons tipologia de cultiu i règim hídric.  

GRUP CULTIU CULTIU SECÀ REGADIU TOTALS 

CEREALS GRA Blat tou 2.197 380 9.332 

Ordi 4.709 894 

Civada 653 125 

Sègol 72 17 

Triticale 163 15 

Blat de moro 1 55 

Sorgo 19 27 

Blat dur 5 0 

CULTIUS FARRATGERS* Cereals d'hivern per a farratge 551 103 4.022 

Sorgo farratger 4 8 

Raigràs o Margall 166 71 

Alfals 1.630 403 

Trepadella 567 24 

Praderes polifites 197 12 

Festuca 40 20 

Associació Veça - Civada farratgeres 177 46 

CULTIUS INDUSTRIALS* Gira-sol 9 6 534 

Soja 0 21 

Colza 416 74 

Camelina 6 0 

HORTALISSES *    22 

Cereals gra 
66% 

Cultius  farratgers 
28% 

Cultius industrials 
4% 
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0% 

Lleguminoses gra 
2% 

Pseudocereals 
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Tubercles consum 
humà 

0% 
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LLEGUMINOSES GRA* Pèsol sec 81 15 213 

Veça 80 1 

Erbs 33 0 

PSEUDOCEREALS Quinoa 12 0 12 

TOTAL  11.791 2.317 14.138 

*Els cultius que representen menys de 5ha no estan desagregats a la taula, aquests són: col de cabdell, enciam, escarola, bleda, 

tomàquet, pebrot, coliflor, ceba, mongeta tendra, carbassó, cigró, fava seca, safrà, trèvol i patata d'estació mitjana. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de 2018 facilitades per l’Oficina Comarcal del DARP. 

 

 

A la Figura 11. Tipologia de cultius a les terres ocupades per conreus llenyosos., per la seva banda, 

es desagreguen les dades corresponents als conreus llenyosos que representen un 2% del total. 

Així veiem com el principal conreu en aquest cas són l’ametller, l’olivera i la vinya, per aquest 

ordre d’importància, pel que fa a la superfície conreada. La superfície destinada a cadascun dels 

cultius llenyosos es detalla a la Taula 11. 

 

Figura 11. Tipologia de cultius a les terres ocupades per conreus llenyosos.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 2018 facilitades per l’Oficina Comarcal del DARP 

 

 

 

 

 

Tòfones 
1% 

Pomera 
0% 

Perera 
0% 

Albercoquer 
0% 

Cirerer i guinder 
0% Presseguer 

0% 

Pruner 
0% 

Ametller 
55% 

Noguera 
2% 

Pistatxo o Festuc 
0% 

Olivera per a oliva d'oli 
31% 

Vinya de raïm per a vi 
10% 

Vivers 
1% 

Tòfones Pomera Perera Albercoquer
Cirerer i guinder Presseguer Pruner Ametller
Noguera Pistatxo o Festuc Olivera per a oliva d'oli Vinya de raïm per a vi



 
22 

Taula 11. Distribució dels cultius llenyosos a la comarca, segons tipologia de cultiu i règim hídric.  

CULTIU Secà no 
Productiu 

Secà en 
Producció 

Regadiu no 
Productiu 

Regadiu en 
Producció 

TOTAL 

FRUITERS Pomera 0 0 0 4 4 

Perera 0 0 0 1 1 

Albercoquer 0 0 0 1 1 

Cirerer i guinder 0 0 0 4 4 

Presseguer 0 0 0 4 4 

Pruner 0 0 0 1 1 

Ametller 100 1 342 3 34 1 479 

Noguera 2 32 1 16 51 

Pistatxo o Festuc 0 1 8 6 15 

OLIVAR Olivera per a oliva d'oli 105 719 0 14 838 

VINYA NO ASSOCIADA Vinya de raïm per a vi 6 212 2 40 260 

VIVERS Vivers 0 0 0 15 15 

ALTRES CULTIUS LLENYOSOS Tòfones 0 15 0 2 17 

TOTAL 2 673 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de 2018 facilitades per l’Oficina Comarcal del DARP. 

 

4.3.2.4. Nombre d’explotacions i superfície censada  

A la Taula 12 i Taula 13 es mostren les dades respecte el nombre d’explotacions agràries i 

superfície censada el 2009 i el % de variació 1999-2009, respectivament. Es diferencia entre les 

explotacions que únicament tenen terres i les que tenen terres i ramaderia, també es diferencia 

segons si es consideren terres SAU o altres. Observant les dades pel conjunt del Pallars Jussà es 

detecta una reducció del nombre d’explotacions agràries, fet que es tradueix en una reducció del 

28,7% de la superfície de terres i una reducció més moderada de les terres SAU (10,5%). Les 

explotacions sense terres, en canvi, augmenten en un 171,4%. D’altra banda cal destacar que si bé 

el nombre d’explotacions que gestionen terres i ramaderia ha disminuït un 16,5%, ha augmentat el 

nombre d’hectàrees que pertanyen a explotacions amb terres i ramaderia, per tant menys 

explotacions acumulen més superfície agrària.  

En general observem que les tendències observades al Pallars Jussà també es reprodueixen amb 

major o menor intensitat dins l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran i també a nivell de Catalunya. L’única 

diferència pel que fa a la tendència la trobem en les explotacions amb terres i ramaderia on si bé 

tant al Pallars Jussà com en el conjunt de l’Alt Pirineu i Aran es redueixen el nombre d’explotacions 

però augmenten les seves hectàrees totals, aquest augment no es produeix en el conjunt de 

Catalunya on aquestes explotacions també veuen reduïdes les seves hectàrees. 

Observant les dades municipals, veiem que hi ha una tendència comuna en la majoria dels 

municipis que veuen reduït el nombre d’explotacions. Aquesta tendència tant sols es trenca en 2 

municipis: d’una banda Senterada ha mantingut les seves 14 explotacions agràries i a l’altre extrem 

Sarroca de Bellera ha augmentat les explotacions en un 40,7%.  
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Taula 12 . Nombre d'explotacions i superfície censada per tipologia d’explotació i municipi.  

MUNICIPS Num 
total 

explot. 

Explotacions 
sense terres 

Explotacions amb terres Explotacions amb 
terres i ramaderia 

Explotacions amb terres 
amb SAU 

Explotacions amb 
altres terres 

N° Ha N° Ha N° Ha N° Ha 

Abella de la Conca 30 3 27 3 693 16 761 27 1 460 15 2 233 

Castell de Mur 42 1 41 3 717 7 404 41 1 877 31 1 840 

Conca de Dalt 92 2 90 4 392 41 2 821 90 3 084 55 1 307 

Gavet de la Conca 96 1 95 3 454 16 1 227 95 3 012 49 441 

Isona i Conca Dellà 204 6 198 12 171 71 4 382 198 9 062 107 3 109 

Llimiana 35 1 34 1 604 6 476 34 1 142 21 462 

Pobla de Segur, la 24 1 23 3 133 11 1 704 23 2 056 11 1 078 

Salàs de Pallars 29 0 29 2 949 8 347 29 2 312 16 637 

Sant Esteve de la 
Sarga 

26 0 26 3 232 11 2 379 26 2 478 12 754 

Sarroca de Bellera 38 0 38 8 457 23 3 083 38 6 310 20 2 147 

Senterada 14 0 14 2 257 7 892 14 1 402 10 855 

Talarn 62 0 62 1 277 11 308 62 1 027 35 250 

Torre de Cabdella, la 51 2 49 17 616 41 6 573 49 8 174 28 9 442 

Tremp 146 2 144 19 442 59 5 291 144 8 742 75 10 700 

Pallars Jussà 889 19 870 87 393 328 30 648 870 52 138 485 35 255 

Alt Pirineu i Aran 2562 47 2 515 365 087 1514 117 363 2 510 225 703 1 510 139 384 

Catalunya 60 839 1519 59 320 1 644 718 12 148 607 277 58 847 1 147 532 25 961 497 185 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009. 
 
 
 
 
 
 
Taula 13 . % de variació entre el 1999 i 2009, del nombre d’explotacions i superfície censada, per tipologia 
d’explotació i municipi.  

MUNICIPS N° total 
explot. 

Explotacions 
sense terres 

Explotacions amb 
terres 

Explotacions amb 
terres i ramaderia 

Explotacions amb terres 
amb SAU 

Explot. amb altres 
terres 

N°  Ha  N°  Ha  N°  Ha  N°  Ha  

Abella de la Conca -11,8% 300% -20,6% -36,4% -11,1% 50,1% -10,0% -23,1% -48,3% -42,9% 

Castell de Mur -10,6% 100% -12,8% -29,5% -46,2% -56,7% -8,9% 25,1% 6,9% -51,3% 

Conca de Dalt -6,1% 200% -8,2% -69,6% -29,3% -3,2% -6,3% -48,5% -34,5% -84,5% 

Gavet de la Conca -7,7% 100% -8,7% -61,5% -20,0% -15,2% -5,9% -27,6% -35,5% -90,8% 

Isona i Conca Dellà -5,6% 50% -6,6% 5,8% -22,0% 27,6% -3,9% 40,5% -33,1% -38,6% 

Llimiana -18,6% 100% -20,9% -56,3% 50,0% 107,9% -20,9% -26,5% -40,0% -78,1% 

Pobla de Segur, la -11,1% 100% -14,8% 9,9% -38,9% 237,4% -14,8% 62,5% -45,0% -32,1% 

Salàs de Pallars -29,3% 0% -29,3% 28,4% -33,3% -72,9% -21,6% 186,9% -48,4% -57,3% 

Sant Esteve de la 
Sarga 

-13,3% -100% -10,3% -58,4% 10,0% 36,2% -7,1% 31,7% -42,9% -87,2% 

Sarroca de Bellera 40,7% 0% 40,7% -14,9% 35,3% 0,7% 40,7% -25,7% 33,3% 49,0% 

Senterada 0% 0% 0% -11,9% -30,0% 57,9% 0% -3,9% 0% -22,4% 
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Talarn -21,5% -100% -20,5% -42,0% -42,1% -54,6% -15,1% -22,8% -7,9% -71,2% 

Torre de Cabdella, la 0% 200% -3,9% 15,6% -4,7% 78,7% 0% -11,7% -37,8% 57,8% 

Tremp -6,4% 100% -7,1% -35,2% -1,7% 19,2% -3,4% -28,4% -12,8% -39,8% 

Pallars Jussà -8,1% 171,4% -9,4% -28,7% -16,5% 20,6% -5,6% -10,5% -28,6% -45,1% 

Alt Pirineu i Aran -2,5% 104,3% -3,5% -18,9% -14,8% 24,7% -3,2% -5,9% -6,9% -33,8% 

Catalunya -9,5% 43,3% -10,4% -15,8% -30,2 -20,5 -9,8 -0,5 -30,4 -37,9 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 1999 i 2009. 

 

4.3.2.5. Forests públiques  

Els boscos públics són els terrenys forestals que pertanyen a entitats de dret públic: Generalitat de 

Catalunya, ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, diputacions, Estat, etc. També es 

consideren boscos públics el terrenys forestals comunals, l’aprofitament dels quals correspon al 

comú de veïns d’una població. Al Pallars Jussà trobem més de 58.000 ha en aquest règim, el 76% 

dels quals són de titularitat municipal, tal i com es mostra a Figura 12. Tipus de propietat dels 

boscos públics al Pallars Jussà. Quan la tipologia de terreny ho permet aquests terrenys són 

utilitzats i gestionats pels propis veïns que s’organitzen sota diferents formules per donar un ús a 

aquests terrenys. A la Taula 14 es poden veure les hectàrees corresponents a cada municipi. 

 

Figura 12. Tipus de propietat dels boscos públics al Pallars Jussà.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Forestal Català. 
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Taula 14. Forests públiques del Pallars Jussà distribuïdes segons els municipis i tipus de propietat.  

Municipi Tipus propietat Hectàrees 

Abella de la Conca Generalitat de Catalunya 2.014 

Municipi 2.755 

Privat 204 

Castell del Mur Municipi 2.327 

Generalitat de Catalunya 334 

Conca de Dalt Municipi 1.150 

Entitat municipal descentralitzada 1.060 

Generalitat de Catalunya 5.068 

Privat 1.797 

Gavet de la Conca Municipi 1.848 

Diputacions 484 

Generalitat de Catalunya 46 

Privat 138 

Isona i Conca Dellà Municipi 4.954 

Generalitat de Catalunya 33 

Llimiana Municipi 1.994 

Pobla de Segur, la Municipi 1.721 

Generalitat de Catalunya 290 

Salàs de Pallars Municipi 428 

Privat 242 

Sant Esteve de la Sarga Municipi 3.849 

Sarroca de Bellera Municipi 2.995 

Entitat municipal descentralitzada 2.309 

Privat 241 

Senterada Municipi 1.337 

Talarn Municipi 747 

Generalitat de Catalunya 102 

Torre de Cabdella, la Municipi 1219 

Entitat municipal descentralitzada 6.568 

Privat 150 

Tremp Municipi 7.538 

Generalitat de Catalunya 1.638 

Privat 552 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Forestal Català. 

 

4.3.2.6. Dimensió de les explotacions 

Una altra característica que cal destacar en les explotacions del Pallars Jussà és les dimensions de 

les explotacions, ja que majoritàriament són molt grans. A la Taula 15 es mostra les dimensions de 

les explotacions segons la SAU. Veiem que el Pallars Jussà segueix la tendència de les comarques de 

muntanya amb un percentatge d’explotacions grans (més de 50ha) tres vegades per sobre de la 

mitjana catalana, que acumula la majoria de les explotacions en la franja de dimensions menors 

(menys de 10ha).  
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Taula 15. Classificació de les explotacions segons la seva superfície SAU. Comparativa de les dades del 
Pallars Jussà, Alt Pirineu i Aran i Catalunya.  

 Menys de 10 ha Entre 10 i 50 ha Més de 50 ha 

N° Ha N° Ha N° Ha 

Pallars Jussà 33% 3% 44% 18% 23% 79% 

Alt Pirineu i Aran 28% 1% 44% 13% 28% 86% 

Catalunya 61% 12% 31% 35% 8% 53% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009. 

 

4.3.2.7. Règim de tinença 

Respecte el règim de tinença de les terres, tal i com s’observa a la Figura 13. Distribució de la SAU 

segons el règim de tinença el 2009., la majoria de les terres SAU, al 2009, eren cultivades pels 

propietaris de les mateixes. Respecte el 1999 s’observa com s’han reduït les explotacions en règim 

de propietat i en canvi han augmentat les d’arrendament. El règim de parceria ha augmentat de 

forma important el nombre d’explotacions però en canvi no la superfície d’hectàrees cultivades 

sota aquest règim que ha disminuït un 17% (vegeu Taula 16). 

 

Figura 13. Distribució de la SAU segons el règim de tinença el 2009.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009. 

 
 
Taula 16. Variació de la distribució de la SAU per règim de tinença entre el 1999 i el 2009.  

  Tots els règims Propietat Arrendament Parceria i altres 

  explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha 

Pallars Jussà 2009 870 52.138 700 28.724 374 19.364 133 4.050 

Pallars Jussà 1999 925 58249 873 39629 340 13720 45 4900 

Pallars Jussà variació 1999-2009 -5,9% -10,5% -19,8% -27,5% 10,0% 41,1% 195,6% -17,3% 

 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009 
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4.3.2.8. Ramaderia, caps de bestiar, explotacions i evolució  

El sector ramader a la comarca del Pallars Jussà està dominat principalment (segons dades del VAB) 

pel sector porquí, aviram i boví, tal i com es descriu a l’apartat “Dimensió econòmica”. Aquests tres 

sectors van veure incrementar els caps de bestiar entre el 1999 i 2009. Mentre que el sector boví 

ha crescut en nombre d’explotacions i caps, el sector porcí i aviram ha vist reduït el nombre 

d’explotacions però en canvi ha augmentat el nombre de caps, traduint-se en explotacions més 

grans i per tant potencialment més rentables. Aquesta mateixa tendència s’observa en les 

explotacions de cabres i en el sector apícola. D’altra banda s’observa una disminució important tant 

en nombre d’explotacions com en caps de bestiar en ovins i conilles mares (vegeu Taula 17). 

L’any 2009 el nombre d’explotacions en producció ecològica representaven un 26% de les 

explotacions de boví i un 11% de les explotacions d’oví i cabrum. 

 

Taula 17. Nombre d’explotacions i caps de bestiar pels anys 1999 i 2009.  

 Bovins Ovins Cabrum Porcins Aviram Conilles mares Equins Ruscs 

 Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Caps Explot Nombre 

2009 123 13121 78 45750 50 3026 93 149104 66 350918 41 1625 29 981 10 1080 

1999 93 8860 109 60554 58 2201 140 111633 184 327949 148 2567 28 517 15 691 

variació 32% 48% -28% -24% -14% 37% -34% 34% -64% 7% -72% -37% 4% 90% -33% 56% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009 i 1999. 

 

4.3.2.9. Producció integrada 

Segons dades facilitades pel CCPI (Consell Català de la Producció Integrada) hi havia a la comarca el 

2019 un total de 4 operadors certificats en producció integrada, representant un total de 63 ha, 

xifra que representa un 0,4% del total de terres llaurades. És doncs un tipus de producció amb molt 

poca implantació a la comarca. 

 

Taula 18. Productors certificats en producció integrada al Pallars Jussà, municipi, tipologia de cultiu i 
superfície.  

Municipi Tipologia de cultiu Superfície 

Gavet de la Conca Olivera 10,6 

Gavet de la Conca Fruita Seca 0,7 

Gavet de la Conca Cereals d'hivern 44,1 

Tremp Cereals d'hivern 7,6 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel CCPI. 
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4.3.2.10. Producció ecològica 

Segons dades facilitades pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica) hi havia a la 

comarca el 2018 un total de 99 operadors certificats. A la Taula 19 es detallen el nombre 

d’operadors segons la seva orientació productiva. Observem que pel que fa a la ramaderia hi ha un 

nombre important de productors ecològics en el sector boví i oví, principalment. En l’agricultura el 

principal conreu, en nombre d’operadors, són els cereals i lleguminoses per gra. No es disposa de 

dades específiques sobre l’evolució de la producció ecològica a la comarca, ja que les úniques dades 

d’evolució interanual facilitades pel CCPAE eren pel conjunt de la província. 

 

Taula 19. Nombre d’operadors certificats pel CCPAE segons la seva orientació productiva.  

Orientació productiva Nombre de operadors 

AGRICULTURA (productors, transformadors i elaboradors)  

Cereals i lleguminoses per gra 11 

Fruits secs 4 

Oliveres 4 

Fruiters 2 

Pastures, prats i farratges 2 

Vinya 2 

Hortalisses 1 

Elaboració i envasament d'espècies 1 

Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 1 

RAMADERIA (productors, transformadors i elaboradors)  

Boví 42 

Oví 16 

Equí 4 

Escorxadors i sales d'especejament 4 

Cabrum 2 

Avicultura 1 

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics 1 

Porcí 1 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel CCPAE. 

 

Pel que fa a la superfície de terres llaurades ocupades per l’agricultura ecològica, segons dades de 

l’any 2018, aquesta era de 1.839,6 ha, xifra que representa un 11% de la superfície total. La seva 

distribució es mostra a la Taula 20, essent alfals, civada, trepadella, ordi i olivera, per aquest ordre, 

els conreus amb més hectàrees destinades a l’agricultura ecològica. Alhora, hi havia declarades més 

de 15.000 ha de pastures ecològiques, un 45% de les pastures, i unes 1.500 ha d’explotacions 

forestals, que representen al voltant del 8% del total de la comarca. 
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Taula 20. Superfície ocupada per cultius amb certificació de cultiu ecològic segons el CCPAE, el 2018.  

Tipus de cultiu Superfície (ha) 

Pastures permanents 15.553,3 

Bosc 1 509,5 

Alfals 557,3 

Civada 271,4 

Trepadella 237,3 

Ordi 172,0 

Olivera 152,2 

Pastures, prats i farratges 109,9 

Triticale 83,3 

Raigràs 78,8 

Ametller 70,0 

Veça+civada 65,6 

Guaret 40,3 

Festuca 24,5 

Noguera 23,7 

Vinya 19,7 

Sègol 18,2 

Veça 14,8 

Blat semidur i tou 8,4 

Blat dur 5,3 

Sorgo 5,2 

Erb 4,1 

Pomera 4,0 

Blat de moro 3,64 

Prat natural 3,48 

Pèsol verd 3,47 

Plantes aromàtiques 2,89 

Hortalisses 1,56 

Albercoquer 1,49 

Perera 1,32 

Prunera 1,25 

Safrà 1,05 

Altres cultius 3,66 

Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel CCPAE. 

 

1.3.2.11. Productors adherits a la venda de proximitat  

Segons dades facilitades pel DARP hi ha un total de 73 productors adherits al sistema de venda de 

proximitat. Trobem una gran varietat de productors i elaboradors adherits a aquest sistema. Des 

d’agricultors de cereal, vinya, olivera, hortalisses, fruita seca o fruita dolça, fins a productors càrnics 

i elaboradors del sector boví, oví, cabrum o elaboradors de vins i caves, entre d’altres.  

Aquest sistema de venda permet als productors que fan venda directa dels seus productes o 

utilitzen circuits curts de venda (intervenció d’una única persona intermediària), acreditar-se 
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mitjançant un logotip. La Generalitat de Catalunya s’encarrega de promocionar aquest distintiu per 

tal d’afavorir aquest tipus de comerç entre els consumidors catalans.  

 

4.3.2.12 Canvi climàtic i incidència en el sector agrari  

Un altre dels reptes que ha d’afrontar el sector agrari és l’adaptació al canvi climàtic . En aquest 

sentit, el sector agrari és un sector particularment exposat als efectes que el canvi climàtic pugui 

anar introduint i per tant és molt important tenir en compte aquest aspecte a l’hora de prendre 

decisions que millorin el sector en un futur.  

En l’escenari més proper 2030-2050 es preveu que el canvi climàtic farà penetrar el clima 

mediterrani sec cap a les valls més frescals de la zona del Pirineu. El rigor de l’hivern serà menor i 

els dies de gelada es reduiran, mentre que els estius seran més llargs, calorosos i secs. L’estudi 

Adaptació al canvi climàtic del sector agrícola de l’Alt Pirineu i Aran: riscos i oportunitats,  elaborat 

per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, avaluava com el sector agrícola de l’Alt Pirineu i l’Aran 

podria adaptar-se a aquests canvis previstos. L’estudi dona pistes molt interessants per tal d’acollir 

el canvi climàtic com una oportunitat i un promotor d’un canvi de model agrícola molt caracteritzat 

per uns conreus destinats a l’alimentació ramadera i per tant amb un valor econòmic molt limitat. 

Segons l’estudi la transformació s’hauria de basar en 2 aspectes: 

- Incrementar la pastura extensiva dels prats alpins i zones no agrícoles de les valls per 

alliberar pressió sobre sòl agrícola. 

- Aprofitar les hectàrees alliberades per incorporar més conreus destinats a l’alimentació 

humana, maximitzant el rendiment econòmic amb el mínim consum d’aigua. 

Actualment els ingressos del sector agrícola del Pallars Jussà es quantifiquen en 21,3 milions 

d’euros. En l’escenari de canvi climàtic (2030-2050), sense mesures per fer front a l’adaptació, es 

preveu una reducció dels ingressos del voltant del 12%. 

Segons l’estudi, el Pallars Jussà és una de les comarques on més potencial de millora dels 

ingressos agraris hi ha, degut al fet que és una comarca amb molt de pes dels cereals i farratges 

(que donen baixos ingressos). Es proposa doncs un canvi en els cultius identificant la vinya i el 

sègol com els que poden implicar majors increments d’ingressos, però també identifica altres 

cultius interessants per la comarca com la pomera o la mongeta. Segons l’estudi un canvi en el 

model agrari de la comarca podria suposar un increment potencial dels ingressos de quasi el 

400% i per tant és quelcom que caldria estudiar en profunditat per avaluar-ne la seva viabilitat. 

L’estudi ja apunta a alguns dels elements que poden dificultar la seva implantació com la dificultat 

de gestionar una extensificació de la ramaderia o la manca d’efectius agraris o d’infraestructures 

agràries que puguin suportar aquesta diversificació. 
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4.3.3. Dimensió social  

4.3.3.1. Edat dels titulars i gènere  

Les explotacions agràries del Pallars Jussà mostren una clar biaix cap a titulars d’explotacions 

homes i majors de 55 anys. Tot i això, la presència de dones ha augmentat respecte el 1999 (el 

2009 representaven el 27% de les titulars de les explotacions i el 1999 tan sols un 19%).  

 

Figura 14. Gènere dels titulars any 2009 i Figura 15. Evolució dels titulars d’explotacions segons gènere 1999-2009 

  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009 i 1999. 

 

Tal i com es mostra a la Taula 21, aquest augment ha estat en les franges d’edat més altes, per 

sobre de 55 anys, i de fet s’observa la tendència contrària en les franges d’edat  més joves.  

D’altra banda, tal com s’observa a la figura 16, el sector és dominat per titulars que es situen en les 

franges d’edat més avançades. Si n’observem la tendència veurem un clar envelliment del sector, 

mentre que el 1999 un 25% dels titulars eren menors de 45 anys, el 2009 aquesta franja d’edat 

només representava el 17% dels titulars. A l’altre extrem els majors de 65 anys representaven un 

32% dels titulars el 2009, 4 punts per sobre de les dades de 1999.  

 

Taula 21 - Distribució de l’edat dels titulars de les explotacions agràries, segons sexe i any.  

  2009 1999 Evolució 

Totes les edats 

total 774 826 -6% 

homes 567 671 -15% 

dones 207 155 34% 

Menys de 25 anys 

total 6 8 -25% 

homes 6 8 -25% 

dones 0 0 0% 
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De 25 a 34 anys 

total 35 65 -46% 

homes 33 57 -42% 

dones 2 8 -75% 

De 35 a 44 anys 

total 91 140 -35% 

homes 75 117 -36% 

dones 16 23 -30% 

De 45 a 54 anys 

total 177 187 -5% 

homes 130 142 -8% 

dones 47 45 4% 

De 55 a 64 anys 

total 217 189 -10% 

homes 147 142 -11% 

dones 70 47 -8% 

De 65 anys o més 

total 248 237 15% 

homes 176 205 4% 

dones 72 32 49% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009 i 1999. 

 

Figura 16. Classificació dels titulars de les explotacions agràries segons grups d’edat.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009. 
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Figura 17. Evolució dels titulars de les explotacions agràries segons grups d’edat  

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 1999 i 2009 . 

 

 

 

A la Taula 22 es mostren diferents indicadors que mostren l’estat de salut del sector agrari pel que 

fa al relleu generacional. D’una banda es presenten els índex de recanvi i els índex d’incorporació 

que indiquen com funcionarà el relleu generacional, en el sentit que contraposa els titulars de 

menor edat amb els de major edat. L’índex de recanvi és un indicador de la tendència del relleu 

generacional a mig termini, mentre que l’índex d’incorporació és un indicador de més llarg termini. 

En ambdós casos com més alt el valor de l’índex millor funcionarà el relleu generacional. Tenint en 

compte això observem que les dades mostren un panorama amb una tendència molt negativa. 

Ambdós índex han empitjorat significativament entre el 1999 i 2009 i l’índex d’incorporació, que 

indica la tendència a llarg termini és especialment baix. Comparant aquestes dades amb la situació 

al conjunt de comarques pirinenques i amb el conjunt de Catalunya, observem un patró molt 

similar. Si bé les dades al Pallars Jussà mostren una situació lleugerament més crítica que al conjunt 

de l’Alt Pirineu i Aran, comparant amb el conjunt de Catalunya, les dades són molt similars. 

En el sentit contrari els índex de dependència senil i els índex de sobreenvelliment contraposen les 

dades en sentit contrari, de manera que com més elevats són pitjor funciona el relleu generacional. 

El patró es repeteix i es confirma una situació complexa pel que fa al relleu generacional de la 

comarca, tal i com s’observa a la Taula 22.  
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Taula 22 .Comparativa dels diferents indicadors de l’estat de salut del sector agrari pel que fa al relleu 
generacional, el 1999 i 2009.  

  Pallars Jussà Alt Pirineu i Aran Catalunya 

Índex de recanvi 1999 17% 22% 15% 

2009 9% 12% 8% 

Índex d'incorporació 1999 10% 11% 8% 

2009 6% 7% 5% 

Índex de dependència senil 1999 40% 24% 36% 

2009 47% 32% 50% 

Índex de sobreenvelliment 1999 56% 44% 51% 

2009 53% 46% 54% 

% dones total 1999 19% 18% 18% 

2009 27% 24% 26% 

% titulars <45 anys 1999 25% 29% 24% 

2009 17% 21% 17% 

% titulars >65 anys 1999 28% 20% 26% 

2009 32% 24% 33% 

* Metodologia:  
ÍNDEX DE RECANVI = (nombre de titulars de fins a 34 anys)/(nombre de titulars de 55 anys i més) * 100   
ÍNDEX D’INCORPORACIÓ = (nombre de titulars de fins a 34 anys)/(nombre de titulars de 35 anys i més) *100 
ÍNDEX DE DEPENDÈNCIA SENIL = (nombre de titulars de 65 anys i més)/(nombre de titulars fins a 64 anys) *100 
ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT = (nombre de titulars de 65 anys i més)/(nombre de titulars de 55 anys i més) * 
100 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009 i 1999. 

 

4.3.3.2. Formació dels caps d’explotació  

Un altre aspecte de la dimensió social que cal avaluar és l’evolució de la formació de les persones 

que treballen en el sector. La Taula 23 ens mostra la formació dels caps d’explotació agrupades en 

les diferents franges d’edat segons el cens de 1999 i el de 2009. Si observem les dades agregades 

de totes les edats no observem diferències significatives entre els nivells de formació de 1999 i 

2009, però desagregant per edats sí que s’observa una disminució del % de titulars amb formació 

exclusivament pràctica en les franges d’edat més joves, indicant que els joves que s’incorporen 

tenen cada vegada major formació. Alhora, si ens fixem en el cens de 2009 observem que els caps 

d’explotació de menor edat amb formació exclusivament pràctica és molt menor que en els caps de 

major edat (43% en menors de 25 anys, respecte 93% en majors de 65 anys), confirmant el fet que 

cada vegada els caps d’explotació tenen una major formació.  
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Taula 23. Formació dels caps d’explotació segons les diferents franges d’edat el 1999 i el 2009.  
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2009 Total 661 64 19 145 3 1 1 2 20 7 5 12 66 29 6 31 163 20 4 49 

% 74% 7% 2% 16% 43% 14% 14% 29% 45% 16% 11% 27% 50% 22% 5% 23% 69% 8% 2% 21% 

1999 Total 690 57 11 152 8 1 0 2 41 18 1 17 106 25 8 43 149 7 2 47 

% 76% 6% 1% 17% 73% 9% 0% 18% 53% 23% 1% 22% 58% 14% 4% 24% 73% 3% 1% 23% 

 

 

*Llegenda: Ex pràctica: exclusivament pràctica. EP: Estudis professionals. EU: Estudis universitaris. Altra: Altra formació agrària o cursos 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009 i 1999.  

 

4.3.3.3. Personalitat jurídica  

Pel que fa a la personalitat jurídica de les explotacions observem a la Figura 18. Distribució de les 

explotacions agràries del Pallars Jussà segons la seva personalitat jurídica de les explotacions 

agràries el 1999 i 2009. un augment de les explotacions de persones físiques i una important 

davallada de les explotacions d’entitats públiques, entre el 1999 i 2009. Tot i representar un 

percentatge menor cal destacar l’augment de les cooperatives agrícoles, figura gairebé inexistent 

en el cens de 1999, quan hi havia tant sols 1 cooperativa, al cens de 2009 hi ha un total de 11 

cooperatives de producció. 
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Figura 18. Distribució de les explotacions agràries del Pallars Jussà segons la seva personalitat jurídica de 

les explotacions agràries el 1999 i 2009.  

 

 
*Nota metodològica: Les SAT (Societats agràries de transformació), en el cens de 2009 són incloses dins la categoria “altres”. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, Cens agrari 2009 i 1999. 

 
 

4.3.3.4. Jornades i UTA segons el tipus de mà d’obra  

A la Taula 24 es mostra la distribució de les persones, jornades i unitats de treball (UTA) segons el 

tipus de mà d’obra. En general es veu una predominança de la mà d’obra familiar. El 1999 la mà 

d’obra familiar representava un 83% de les jornades, percentatge que cau 11 punts el 2009, situant-

se en un 72%. D’altra banda la mà d’obra assalariada ha augmentat gairebé un 50% entre el 1999 i 

2009, essent majoritàriament contractació de tipus fixe. Finalment la mà d’obra d’autònoms o 

empreses de serveis s’ha mantingut estable pel que fa a les jornades o UTA, però s’ha reduït el 

nombre d’explotacions que utilitzen aquest tipus de mà d’obra. 

 

Taula 24 - Distribució de les persones, jornades i unitats de treball any (UTA) segons el tipus de mà d'obra 

  1999 2009 

Total 

explot. 910 889 

jornades 243.756 214.014 

UTA 887 811 

Mà d'obra familiar 

total 

explot. 826 774 

nombre persones 1.390 1.662 

jornades 203.966 155.330 

UTA 712 578 

42% 

3% 

46% 

0% 

1% 

8% 

-any 1999- 

persona física societat entitat pública

cooperativa SAT altres

61% 

3% 

25% 

3% 
8% 

- any 2009 -  

persona física societat entitat pública

cooperativa SAT altres
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titular 

nombre persones 826 774 

jornades 138.992 105.501 

UTA 469 365 

altres familiars 

explot. 434 546 

nombre persones 564 888 

jornades 64.974 49.829 

UTA 244 213 

Mà d'obra assalariada 

total 

explot. 286 237 

jornades 36.804 55.726 

UTA 161 220 

fixa 

explot. 103 202 

nombre persones 194 322 

jornades 30.326 51.756 

UTA 133 203 

eventual 

explot. 205 53 

jornades 6.478 3.970 

UTA 28 17 

Mà d'obra autònoms o empreses de serveis 

explot. 508 149 

jornades 2.986 2.958 

UTA 13 13 

 

 

4.3.3.5. Incorporacions al sector agrari 

Segons dades facilitades pel DARP al Pallars Jussà, entre el 2015 i el 2019, 48 joves menors de 40 

anys, van incorporar-se al sector agrari, dels quals un 35% eren dones. Tal com es mostra a la 

Figura 19. Incorporacions al sector agrari segons la fórmula trobada per accedir a una explotació, 

segons dades de les incorporacions de joves fetes entre el 2015 i 2019., la majoria d’aquests joves 

van fer la incorporació en l’explotació familiar, concretament un 69%; un 27% ho va fer en una 

nova explotació, mentre que tant sols el 4% va trobar altres fórmules, com instal·lar-se en una 

explotació veïna o arrendar una finca. 
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Figura 19. Incorporacions al sector agrari segons la fórmula trobada per accedir a una explotació, segons 
dades de les incorporacions de joves fetes entre el 2015 i 2019.  

 

Font: elaboració pròpia segons dades facilitades pel DARP. 

 

El principal sector d’incorporació de joves a la comarca és la ramaderia, tal i com es mostra a la 

Figura 20. Distribució dels sectors agrícoles segons el nombre d’incorporacions de joves rebudes 

entre el 2015 i 2019 al Pallars Jussà., essent el sector boví i oví els principals sectors ramaders on es 

fan incorporacions. Entre els joves que s’incorporen al sector agrícola ho fan principalment en el 

sector del cereal, ja sigui en exclusiva o conjuntament amb un altre cultiu com l’ametlla o combinat 

amb sector ramader, sovint el sector porcí. 

 

Figura 20. Distribució dels sectors agrícoles segons el nombre d’incorporacions de joves rebudes entre el 
2015 i 2019 al Pallars Jussà.  

 
Font: elaboració pròpia segons dades facilitades pel DARP. 
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4.4. Resum de la caracterització del sector primari al Pallars Jussà  

 

 

 

 

  

• Representa el 4,5% del PIB comarcal (a Catalunya representa l'1%). 

 

• Les afiliacions al sector primari (règim agrari i règim general) representen el 
14% (a Catalunya representen l'1%). 

 

• Només un 4% dels treballadors afiliats al RGSS treballen al sector agrari, i un 
32% dels afiliats al RETA.  

 

• El 78% dels treballadors del sector primari són afiliats al RETA.  

 

• L'atur al sector primari representa el 6% del total de l'atur a la comarca.  

DIMENSIÓ ECONÒMICA  

• Els majors de 65 anys representen el 32% dels titulars el 2009, 4 punts per 
sobre de les dades de 1999.  

 

• Els titulars menors de 45 anys representen el 17% (l'any 1999 representaven 
el 25%). 

 

• El 27% dels titulars de les explotacions són dones (el 1999 eren el 19%). 

 

• L'índex de recanvi representa el 9% (l'any 1999 era del 17%). 

 

• 48 incorporacions de joves menors de 40 anys (període 205-2018), dels quals 
un 35% eren dones. Un 69% van fer la incorporació en l’explotació familiar, un 
27% ho va fer en una nova explotació, i el 4% va trobar altres fórmules, com 
instal·lar-se en una explotació veïna o arrendar una finca. 

DIMENSIÓ SOCIAL  
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• La superfície agrària ocupava el 2009 un 65% del total de la comarca (tenint en 
compte terres llaurades, pastures i terrenys forestals) (A Catalunya el 51%). 

 

• Les explotacions de la comarca tenen una mitjana d’unes 100 ha, superfície que 
gairebé multiplica per quatre la superfície mitjana de les explotacions a Catalunya, 
que és de 27,7 ha.  

 

• L'any 2009 hi ha 87.393 ha de superfície agrària.  

 

•Entre el 1999 i el 2009 el nombre d’explotacions agràries s’ha reduït un 8% i la 
superfície agrària s’ha reduït un 28%, mentre que la superfície SAU, que inclou 
terres llaurades i pastures permanents ha disminuït un 10%, amb una reducció del 
5% associat a les terres llaurades i una reducció del 13% associat a les pastures 
permanents. 

 

• Els municipis amb major superfície agrària són Isona i Conca Dellà, Gavet de la 
Conca, Conca de Dalt i Tremp que conjuntament tenen més del 70% de la 
superfície de terres llaurades de la comarca. Sarroca de Bellera i la Torre de 
Capdella juntament amb Tremp i Isona i la Conca Dellà agrupen la major part de 
les pastures permanents amb un 66%.  

 

• Sobre els aprofitaments dels usos del sòl, predomina l’aprofitament forestal 
(llenya per a fusta o per a llenya), seguit de l’aprofitament agrícola de conreus 
herbacis. 

 

• 58.000 ha són boscos públics, el 76% dels quals són de titularitat municipal.  

 

•  Un 13% de les terres llaurades corresponen a agricultura de regadiu.  

 

• Hi ha un total de 73 productors adherits al sistema de venda de proximitat, 99 
operadors certificats en producció ecològica i 4 operadors certificats en producció 
integrada. 

DIMENSIÓ PRODUCTIVA  
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5. DIAGNOSI DE L’ACCÉS A LA TERRA I EL RELLEU GENERACIONAL AL SECTOR 

PRIMARI DEL PALLARS JUSSÀ  

  

5.1 Demanda de terres i perfils demandants  

Fruit de les entrevistes realitzades, es pot detectar que sí que hi ha demanda de terres.  

Els sectors productius que demanden terra són de diferents perfils:   

 Empreses agràries de trajectòria familiar de la comarca. Es tracta d’explotacions agràries 

de la comarca, de trajectòria familiar, algunes amb relleu generacional (els fills s’han 

incorporat a l’empresa familiar i han constituït una societat o empresa jurídica). Aquest 

perfil d’empreses s’han anat especialitzant, acostumen a combinar la producció d’extensius 

de cereal amb l’activitat ramadera d’engreix de porcs, però també de vaques o d’oví en 

producció intensiva o semi-intensiva. En l’àmbit agrari, a més, s’han diversificat oferint 

serveis agraris: aplicació d’adobs, de fitosanitaris, recol·lecció, sembra, etc. El model de 

producció agrària en el que es troben inserits els porta a ser competitives en una economia 

d’escala, i atès que el cultiu té poc valor afegit (cereal que va a majorista), tenen molt poc 

marge de benefici i requereixen de més superfície de cultiu, motiu pel qual són 

demandants de terra. Alhora, el fet de comptar amb explotacions ramaderes intensives 

també comporta que tinguin demanda de sòl agrícola on abocar els purins. Aquest perfil 

d’empresa el trobem sobretot a la conca de Tremp.  

 

 Ramaderia extensiva d’oví i cabrum i vacum. Aquest tipus de pràctica ramadera requereix 

de superfície de pastura determinada en funció dels caps de bestiar. Si un ramader o 

ramadera es planteja ampliar els caps de bestiar, necessita de més terra per a pasturar.   

 

 Membres de l’associació de productors d’oli del Pallars Jussà. L’associació de productors 

d’oli del Pallars Jussà aglutina un grup de persones (de la comarca o no, pagesos 

professionals o no) que estan recuperant plantacions d’olivera en estat d’abandonament o 

bé estan fent plantacions noves. És un sector productiu que està valoritzant el cultiu de 

l’olivera amb varietats tradicionals de la zona1, i també modernes, amb la idea de fer olis 

d’alta qualitat; per tant, amb un canvi de model productiu: passar d’elaborar i vendre a doll 

a elaborar i vendre un producte diferenciat i de valor afegit. En alguns casos, la propietat de 

la terra de cultiu oleícola és de la família, però en d’altres casos, els emprenedors han hagut 

de buscar finques en desús o busquen noves terres on poder-hi fer les plantacions noves. 

Moltes terres estaven ermes, i algunes també s’ha hagut de fer rompudes perquè el bosc ha 

envaït, cal demanar permís per fer rompuda, el tràmit és molt lent. 

Moltes finques les ha agafat que estaven deixades de fa 40-50 anys, llavors ell planta noves 

oliveres i també recupera oliveres. 

                                                           
1
 L’any 2015 l’IRTA, per encàrrec de l’ajuntament de Tremp i l'associació de productors d'oli del Pallars han 

realitzat un estudi de les varietats autòctones d'olivera amb la idea de conservar-les i impulsar-ne la 
producció. 
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 Empreses agràries i ramaderes encapçalades per persones joves que tenen un model de 

negoci centrat en el cercle tancat i la venda directa, amb productes d’alt valor afegit i amb 

una diversificació de l’activitat agrària/ramadera tradicional. Algunes d’aquestes persones 

són de la comarca, altres provenen de l’àrea metropolitana però tenen un origen a la 

comarca, i d’altres no hi tenen cap relació i que són nouvingudes. Acostumen a ser 

persones de nova incorporació al sector, sense trajectòria anterior. La demanda de terra 

pot ser per diferents motius: necessiten terra per al seu projecte d’incorporació al sector 

primari, o bé necessiten ampliar terres per a consolidar el negoci o bé necessiten terres 

amb un contracte d’arrendament que els doni certa seguretat i els asseguri la rendibilitat 

de les inversions. 

A l’oficina comarcal d’agricultura sí que rebem consultes de persones joves que es voldrien 

instal·lar i no tenen terres, sobretot es tracta de joves que voldrien canviar el seu tipus de 

vida, que vénen de zones urbanes; el problema és que no disposen d’una base territorial 

(terra, habitatge, coneguts, etc. que facilitin la cerca) i han d’anar buscant allà on trobin. 

Per contra, aquestes persones que tenen interès en treballar la terra i que venen de fora de 

la comarca, tenen uns potencials que és interessant tenir en compte: 

 Són vocacionals. És a dir, realment tenen vocació de treballar en aquesta activitat. 

 Aporten nous punts de vista, sovint no habituals entre persones que viuen al 

territori. 

 Són més propensos a innovar i a fer coses diferents, i busquen labels de qualitat. Per 

tant, poden aportar nou valor a l’activitat agrària i ramadera del territori. 

 

 

 

5.2 Oferta de terra i perfils  

Fruit de les entrevistes realitzades, també s’ha pogut detectar que sí que hi ha certa oferta de 

terra, d’acord amb els següents perfils:  

 Pagesos de la comarca, propietaris de terra, que estan a punt de jubilar-se i no tenen 

relleu generacional. Alguns d’ells poden ser també ramaders; el ramat se’l venen però la 

terra sí que la volen arrendar a algú perquè continuï en actiu. 

Hi ha gent que el seu interès és que li tinguis cuidat, és un sentiment de que algú els hi porti, 

són gent gran i el seu relleu està tot a fora, els fills, néts tots han marxat cap a baix. 

 

 Propietaris de terra que ja no viuen a la comarca i no tenen ningú que ho segueixi, perquè 

han marxat i no tenen fills que vulguin portar la terra. Un perfil d’aquests propietaris vol 

continuar mantenint la propietat i ofereix la terra perquè sigui arrendada i treballada per 

algun pagès/a; un altre perfil ja ha perdut el vincle amb aquella terra i prefereix vendre-la i 

desprendre’s de la propietat.  

 

 Terrenys comunals que es posen a subhasta.  Tots els municipis de la comarca compten 

amb terrenys comunals, forestals i també de pastures. En els casos dels comunals 

municipals, aquests terrenys solen treure’s a subhasta i s’adjudiquen als ramaders que ho 
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sol·liciten. Hi ha comunals de pastures de bona qualitat, que tradicionalment han estat 

pasturats sempre (les zones de muntanya); però també hi ha comunals que estan poc 

aprofitats, perquè no són de tan bona qualitat (conca de Tremp). En aquests comunals, si el 

terreny no es pastura, es degenera, i es perd superfície de pastura.  

Hi hauria d’haver una càrrega ramadera mínima més alta per mantenir la pastura en 

condicions. 

Segons les entrevistes realitzades, l’oferta de terra actualment és poca i no es percep ara com ara 

com una problemàtica perquè hi ha demanda i es va solucionant: qui està en edat de jubilació i vol 

traspassar la terra, més o menys ràpid acaba trobant qui li porta la terra (vegeu el següent apartat 

‘mecanismes emprats per accedir a les terres’). Sí que s’apunta que hi podrà haver una potencial 

oferta de terra en un horitzó a curt termini quan es jubili un gruix important de pagesos que s’han 

de jubilar a curt termini2 i que no tindran relleu, o bé quan els pagesos ja jubilats no pugui seguir 

treballant les terres. Quan arribi aquest moment, sí que es percep que hi haurà necessitat de fer 

quelcom amb aquesta terra perquè no s’abandoni i que també és necessari que hi hagi 

incorporacions al sector, sinó, tota la terra es concentrarà en les 4-5 empreses de serveis que ja hi 

ha ara i que estan portant les terres. 

Hi ha necessitat, gent de 65 anys en amunt i que no tenen relleu generacional, en un màxim de 10 

anys o ho vendran o ho abandonaran. 

 

 

5.3. Mecanismes emprats per accedir a les terres 

Per poder accedir a les terres, el primer que s’ha de fer és conèixer la propietat per a poder-hi 

establir contacte. 

Per arribar a identificar la propietat de la terra, s’identifiquen els següents mecanismes:  

 Per coneixement directe. El pagès que es jubilarà i no compta amb relleu busca 

directament aquell pagès del seu poble o de la zona de confiança perquè li porti les terres. 

Si ets d’aquí de tota la vida, tens pocs problemes per trobar terres. També quan la gent veus 

el que estàs fent, et venen a veure. També hi ha gent desconfiada un bon tros, però quan 

veuen el que fas i com treballes, ja se’ls en van els mals pensaments. M’hauries de portar 

aquella finca...et diuen... 

 

 Investigació pel propi compte. En els casos en que no es coneix el propietari de la terra, 

s’empren diferents mètodes, com són: 

o Boca-orella. Consisteix en donar veus i preguntar en llocs freqüentats per pagesos 

del poble, el bar n’és un d’ells.  

Aquí si vull buscar un arrendador, o vaig a mercat a Tremp o truco a algú o al bar, 

això é molt rudimentari, però és el q funciona. 

                                                           
2
 Segons dades del Cens Agrari de l’any 2009, el 32% dels titulars de les explotacions agràries eren majors de 

65 anys. 



 
44 

o Preguntar a l’oficina comarcal del DARP i als sindicats agraris. Consisteix en anar a 

aquests organismes i fer la consulta sobre la titularitat de la terra.  

o A través del SIGPAC i posterior consulta a l’oficina comarcal del DARP i/o al 

cadastre. Hi ha qui identifica terres de cultiu a través del SIGPAC i després van a 

l’oficina comarcal o als sindicats a demanar si saben qui és el propietari, o també al 

cadastre. 

Un cop s’han posat en contacte el propietari/ària i l’interessat/ada, han d’arribar a un acord, ja sigui 

per arrendar o per vendre.    

 Arrendament. Es coincideix en que és el tipus d’acord predominant i més freqüent. 

S’identifiquen diferents situacions: 

o Arrendament sense contracte (de paraula). Encara estès entre alguns propietaris 

d’edat més avançada que poden ser reticents.  

o Arrendament amb contracte. La llei de contractes de conreu estipula la durada del 

contracte en 7 anys, però s’esmenten casos en que els contractes tenen una 

durada menor (1 any, 2 anys...).  

Normalment la gent que es jubila casi bé no se la ven, potser la 2a generació sí que se la 

vendrà, però la 1a generació que s’ha jubilat encara la conserva. La propietat es manté, a la 

gent li costa molt desprendre’s de la terra, i qui vol vendre, troba comprador ràpid. Si no es 

ven, la terra apta per cultivar els pagesos l’arrenden al propietari. 

 Compra-venda. No és l’habitual, ja que hi ha aferrament a la propietat, sobretot a la conca 

de Tremp, on la terra és productiva i hi ha alta demanda. La terra es ven quan el propietari 

ja no viu a la zona i ja no hi té un vincle i les terres han deixat de ser productives, ja no es 

cultiven, i es troben en zones més deprimides o més extremes i amb poques opcions, o cap, 

que hi hagi retorn dels propietaris a la zona. 

 

 

5.4. Dificultats d’accés a la terra i relleu generacional 

Al Pallars Jussà s’apunten un seguit de dificultats quan es vol accedir a la terra, les quals s’han 

classificat en funció del perfil, ja sigui persona interessada en accedir a la terra o bé persona titular 

interessada en arrendar-la o vendre-la: 

 Des del punt de vista de la persona interessada en accedir a la terra:  

 

o Reticències i desconfiança a vendre o arrendar terres a la gent de fora de la comarca, 

no coneguda.  

És un dels primers frens amb que topen les persones interessades en accedir a la terra: 

la desconfiança del propietari a arrendar la seva propietat a algú de qui no en tenen 

referències i que no saben quin ús li donarà a la terra de la seva propietat.  

La gent de fora genera recels. No volen tenir la seva finca a mans d’algú desconegut.  
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o Preu de la terra: no regulació, variabilitat i especulació 

Pel que fa al preu, en no haver-hi una regulació del preu, aquest es regula per l’oferta-

demanda. Es manifesta que el preu de la terra a la conca de Tremp és molt elevat, atès 

que hi ha molta demanda de terra (empreses agràries de la zona i explotacions 

ramaderes intensives) i poca mobilització de terra, i això fa que pugin molt els preus. 

S’apunta que l’establiment del preu de lloguer cal negociar-lo amb cada propietari i 

varia en funció del propietari.  

També s’apunta que hi ha molta variabilitat en els preus, en funció de la zona on es 

trobi la terra. Així, la terra de la conca de Tremp té un valor molt més elevat que la terra 

d’un altre municipi, perquè a banda que hi ha molta més demanda i està tota copada, 

és una terra molt més fèrtil, plana, i accessible a peu de carretera. També s’apunta que 

el preu és diferent en funció de si el propietari segueix fent la DUN o si traspassa els 

drets i la DUN al nou arrendatari (el preu/ha és més elevat). 

Alhora, a la Conca de Tremp es detecta certa especulació amb els preus de la terra, 

atribuïda a diferents interessos: 

- Les empreses de porcí intensiu amb una important cabana ramadera fan pujar el 

preu de la terra perquè la necessiten per declarar els abocaments de purins. 

 Arrenden la terra a un preu molt més elevat que un que vulgui fer cereal. 

No hi ha terra abandonada, al contrari, i la terra s’utilitza sobretot per abocar el 

purí. 

- Compra de terres per part d’empreses constructores o comerciants. En aquests 

casos, el motiu que s’hi atribueix és la inversió en terres fruit de la seva 

requalificació de secà a regadiu o la millora del regadiu, contemplat en el projecte 

de millora i modernització del regadiu de la conca de Tremp.  

Gestionen finques amb criteris empresarials. Ho tenen per fer negoci. 

- Hi ha una demanda de terra per part de pagesos jubilats que volen seguir 

conservant i conreant la terra, amb una rentabilitat dubtosa, o fins i tot, compren 

terres en zones més dolentes, a l’espera que la terra es requalifiqui quan s’executi 

el projecte de millora i modernització del regadiu, i aquest perfil que encara 

conserva la terra com a hobby i a l’espera d’una possible requalificació fa que no es 

mobilitzi aquesta terra, que podria rendir molt més si estigués treballada per un 

pagès actiu més jove.  

Per a ells l’activitat agrària passa a ser una distracció i no s’hi juguen el sou. 

 

Alhora, aquests perfils entren en competència amb els pagesos de la zona que es 

dediquen a la pagesia o amb els emprenedors que s’hi voldrien dedicar, dificultant-los 

l’accés a la terra perquè la tenen ocupada aquests perfils. També es comenta que 

aquests perfils, sobretot el de l’activitat vinculada al porcí, entra en competència amb 

la ramaderia d’oví en extensiu, ja que ambdues activitats necessiten de terra, tot i que 

els usos de la terra són diferents: en un cas, l’ús de la terra és per abocar-hi purí, i en 

l’altre, és per a poder pasturar el ramat. 



 
46 

 

o Ajuts de la PAC vinculats a la terra  

L’actual sistema de subvencions associades a la superfície cultivada, i no al rendiment, 

fa que hi hagin terrenys que es cultiven només per a cobrar la subvenció, esdevenint el 

pagament un ingrés que complementa la renda del propietari, sense visió d’obtenir un 

producte realment rendible i competitiu en el mercat. Aquests terrenys deixen d’estar 

disponibles per a altres projectes agraris que sí que tindrien una rendibilitat real. I 

també dificulten l’accés a la terra a persones joves que vulguin emprendre en aquest 

sector o bé que vulguin ampliar la superfície de la seva explotació.  

També comporta un aferrament als drets per part dels propietaris de la terra que la 

tenen arrendada, per poder seguir percebent ells la subvenció, i no es traspassen els 

drets a l’arrendatari. Això genera dificultats per a l’arrendatari que treballa la terra, 

atès que no pot exercir un control directe d’aquella superfície.  

Per últim, també puntualment s’apunta que hi ha una certa especulació amb els drets 

de pagament únic, i que hi ha gent que es dedica a comprar drets (anomenats 

‘paqueros’ gent q fa d’intermediari de drets entre demanda i oferta).  

la gent no es vol desprendre de la DUN, i hi ha desconeixença de que es pot traspassar 

la DUN: cedeixes els drets mentre tu estàs portant la terra, i després quan la deixis, els 

retornes. 

Si els drets són teus, ja ho declares tu; si ho tens en lloguer, ho declara l’amo i tu te 

n’emportes el benefici que en treus i en algun cas també et donen alguna cosa del 

benefici. 

Hi ha gent que arrenda la terra amb els drets, si els passa amb terra no hi ha peatge: o 

cessió o bé contracte d’arrendament. També passa que el qui té la terra arrenda les 

terres però continua cobrant la PAC. 

  

o Necessitat de terres properes entre sí, en el cas de la ramaderia extensiva, o properes 

a l’obrador 

En les empreses de ramaderia extensiva, és important poder tenir terres en zones 

properes entre elles per no haver de fer grans desplaçaments. Si a més, una empresa 

de ramaderia extensiva es planteja ampliar el ramat, necessita de més terres, i el repte 

passa per poder disposar de suficients terres i en una mateixa zona.  

Aquest mateix criteri es troba si l’empresa disposa d’un obrador on manipula el 

producte (ja sigui agrari o ramader), que interessa que les terres siguin properes per no 

haver de fer un transport de la matèria primera que s’ha de manipular a l’obrador.  

 

o Normativa de protecció de dades de caràcter personal.  

La normativa de protecció de dades de caràcter personal és una dificultat afegida a 

l’hora de poder accedir a la terra, atès que no es faciliten les dades personals del 

propietari i el procés d’investigació pel propi compte per poder accedir a la propietat 

encara es complica més, fins al punt, que en alguns casos el procés de recerca s’acaba 

abandonant.  
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o Falses incorporacions 

Es comenta que hi ha casos puntuals de falses incorporacions de joves en el sector 

primari. El pare pagès es jubila i per poder seguir treballant la terra i que no es perdi 

l’activitat, s’incorpora al sector primari el fill/a, amb un ajut de nova incorporació. 

Aquesta incorporació però no és real, atès que el fill/a no es dedica a l’activitat agrària 

en exclusiva i és el pare el qui continua fent de pagès o bé lloguen a algú perquè porti la 

terra. Aquests casos també dificulten que es mobilitzi terra cap a persones que sí que 

es dediquen o es voldrien dedicar a la pagesia.  

 

o Pèrdua de l’ús agrari fruit de l’elevat temps d’abandonament i dificultats 

administratives per recuperar el seu ús  

Algunes terres que en el seu passat van tenir un ús agrari, actualment consten com a 

superfície forestal degut al temps que fa que estan en desús. Fer un canvi d’ús 

d’aquestes terres per recuperar-ne el seu ús agrari comporta un seguit de tràmits 

administratius i temps d’espera que poden ser considerables i poden comportar que la 

persona interessada acaba abandonant el procés de recuperar aquella terra.  

 

 

 Des del punt de vista de la persona interessada en cedir la terra:  

 

o Recels de la propietat a llogar i/o vendre a pagesos joves i/o novells en el sector 

Les diferents maneres de portar una explotació agrària o ramadera entre pagesos que 

es volen jubilar i els joves pagesos genera recels i temors per part dels pagesos d’edat 

més avançada a l’hora de fer un traspàs, un arrendament o una venda. El model agrari i 

la percepció que es té de la feina pot ser molt diferent entre la persona que vol deixar 

de treballar la terra i la persona que la vol treballar: diferències en el maneig dels 

animals o de la terra, diferències en la distribució del temps (conciliació), entre altres. 

Això fa que, en molts casos, el pagès jubilat no accedeixi a arrendar la terra o bé el 

ramat, ja que considera que el maneig no el faran com a ell li agradaria.  

També s’apunta dins aquesta categoria l’existència d’algunes males experiències 

d’alguns pagesos/es en municipis concrets on persones nouvingudes han ocupat casa i 

finca en desús.  

La gent diu, posa-t’hi, però si no ho fas com ho volen ells, malament. Mai ho fas com 

volen ells. 

La gent són desconfiats... per això, com més terres portes, ets més seriós i dones més 

confiança. 

 

o Aferrament a la propietat 

Alguns propietaris manifesten tenir un alt aferrament a la propietat, per motius 

sentimentals, i no volen desprendre’s de les seves terres, fins al punt que es prefereix 

deixar-les abandonades quan el propietari es jubila que no traspassar-les a algú que no 

sigui de la família per a que les segueixi treballant.  

Hi ha casos de pagesos molt vells que ho tenen molt erm, que fa temps que no ho 

cultiven i no cobren ni la PAC. Però no volen traspassar. 
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La titularitat és manté, no hi ha traspàs. 

El valor de la terra no es perd.  

 

o Manca d’informació i desconeixement sobre els contractes d’arrendaments i sensació 

d’inseguretat i vulnerabilitat.  

Es manifesta que hi ha manca d’informació, desconeixement o desinformació, 

sobretot entre el grup d’edat més elevada del col·lectiu de pagesos propietaris de 

terres. La situació mica a mica es va regulant a través de la formalització de contractes, 

però encara hi ha un grup de pagesos reticents a fer contractes o bé que no tenen el 

coneixement suficient sobre aquests i els genera desconfiança i temors fer un contracte 

fruit d’aquest mateix desconeixement. En aquest perfil es prefereix arrendar sense 

contracte. També dins aquest mateix apartat dels arrendaments, hi ha persones, 

sobretot gent gran, que senten indefensió i vulnerabilitat davant un arrendament de 

les seves terres, per si l’arrendatari no compleix amb la seva paraula (no paga l’acordat, 

no retorna la terra quan venç el termini acordat, etc.), lligat també a un 

desconeixement de les garanties que ofereixen els contractes i esdevé un fre a l’hora 

d’arribar a un acord per a l’arrendament de les terres.  

De fórmules legalment n’hi ha un fotimer, però el fet de no conèixer-les... s’ho miren 

amb desconfiança i por. 

Es planteja la necessitat que hi hagi algú que faci d’intermediari, que defineixi i gestioni 

el contracte, i que alhora doni garanties del cobrament del lloguer i de la recuperació de 

les terres quan sigui el moment.  

 

 

5.5. Observacions al relleu generacional al sector primari 

A partir de les converses mantingudes, pel que fa al relleu generacional, s’apunten les següents 

observacions: 

 S’observa una tendència creixent a la concentració de terres en mans d’empreses agràries 

que es van especialitzant en oferir serveis agraris i compten amb maquinària de grans 

dimensions per poder treballar moltes extensions de terres. Aquest model es basa en una 

elevada tecnificació i intensificació dels treballs agraris, que tot i que es porten moltes 

hectàrees (pròpies + arrendades) no es genera mà d’obra, atès que les maquinàries són 

suficients per a la feina al camp. Sobretot es localitza a la conca de Tremp.  

1 pagès del poble porta el 80% de les terres.  

Tal com va el món avui dia, necessites explotacions més grans. La terra cultivada en poques 

mans, els pobles s’aniran abandonat perquè no treballen de la terra i no estan allà. O 

porten la terra els caps de setmana. 

 S’observa també en la ramaderia extensiva de pastura de muntanya associada al boví que 

es continua l’activitat familiar i hi ha cert relleu generacional en cada poble, tot i que es van 

perdent ramaders que es jubilen. D’aquesta manera, les terres de pastura es van 
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mantenint, l’explotació familiar pot quedar-se amb el bestiar d’alguna altra explotació del 

poble que es jubila, i així es segueixen pasturant les terres.  

 La ramaderia extensiva d’oví, tot i que es manté pel fort arrelament a la comarca, té el 

repte de poder sobreviure per una davallada del consum de la carn de corder i uns preus 

que no acompanyen al sector. En aquest sector, el relleu generacional de tradició familiar 

no està garantit, a no ser que s’incorpori nova pagesia de ramaderia extensiva.  

 Actualment encara no hi ha una ‘crisi’ en el relleu generacional perquè pagesos d’edat 

avançada continuen actius, però sí que s’augura a curt termini (horitzó de 5 anys) un 

problema de relleu generacional, perquè tot i que cada any hi ha incorporacions de joves 

pagesos i pageses, el ritme de substitucions i les incorporacions no van al mateix ritme que 

les properes jubilacions.  

 

5.6. Abandonament de terres  

Per últim, pel que fa a l’abandonament de terres, es recull que hi ha cert abandonament de terres 

de conreu o de pastura. No obstant, cal dir que l’afirmació que hi ha terres abandonades té una 

component subjectiva en funció del model d’agricultura que tingui cada persona entrevistada; així, 

si per les persones que pensen en un model d’agricultura més mecanitzada i intensiva, no hi ha 

terres abandonades, o les que hi ha no tenen interès des del punt de vista productiu; per altres 

persones que tenen en l’imaginari un model d’agricultura més diversificat, de valor afegit o en 

petites extensions, aquestes terres abandonades poden tenir un interès agronòmic i ser 

recuperades i activades.   

En concret, l’abandonament de terres es categoritza de manera qualitativa i aproximada en els 

següents casos: 

 En el cas de les terres de conreu agrari: 

o Es detecta un abandonament de cultius en les zones més allunyades dels principals 

nuclis de població, partides o de més difícil accés ja sigui per camí o per no poder-

hi entrar la maquinària més moderna i més grossa que actualment s’utilitza. No 

necessàriament han de ser zones de baixos rendiments agraris, però no són aptes 

per a fer-hi un tipus de cultiu més extensiu o que requereixi de maquinària. 

o També es detecta cert abandonament de terres en els nuclis de població que s’han 

anat despoblant (per exemple a la Terreta o a la Vall de Barcedana) i on les terres 

s’han deixat de treballar.  

Cal fer un esforç extra en identificar activitats econòmiques que puguin ser 

rendibles.  

o No obstant, també s’apunta que si s’abandonen, és perquè són terres menys 

productives, on la terra no és de bona qualitat per a fer-hi determinats cultius (com 

podria ser els extensius), però en canvi, sí que podrien ser aptes per a altres tipus 

de cultius (oliveres, ametllers, festucs, safrà, tòfona, etc). Val a dir, però, que 
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l’esforç per recuperar aquestes terres abandonades pot ser elevat, en el sentit que 

cal entrar-hi amb maquinària per tornar a posar en actiu aquestes terres  i es pot 

necessitar una inversió considerable per a posar-les en actiu.  

Si no és terreny de la conca, és molta inversió. A més, el terreny de la conca sempre 

es ven, el que  no és tant bo no es ven. Els “alts” no són massa d’interès, estan 

ermes, no generen interès. 

 

 En el cas de les terres de pastura: 

o Es detecta un abandonament fruit del descens de l’activitat ramadera de pastura, 

que comporta que es vagi emboscant i perdent la superfície de pastura. En tractar-

se de terres de pastura, són terres que no són atractives per als compradors o 

arrendadors, ja que busquen terres més favorables per als cultius extensius. I per 

mantenir la pastura en bon estat, cal fer una despesa en desbrossar, que els 

propietaris no volen o no poden fer (perquè no tenen ningú que hi treballi).  

S’hauria de promocionar més la ramaderia extensiva d’oví i cabrum, han 

desaparegut tots pràcticament i feien una bona tasca: mantenir zones de pastura i 

sotabosc pelades; podria haver-hi aprofitament de cultius farratgers i cereals 

menjant el rostoll de la palla o la última dallada que ja és molt poc productiu 

(després de 3 dallades), però el problema és que l’oví i el cabrum no són rentables,  

venent corders no es guanyen la vida.   

 

5.6. Necessitat d’establir alguna mesura o programa d’intermediació per facilitar l’accés a 

la terra i el relleu generacional al sector primari 

Com ja s’ha recollit en els apartats anteriors, el traspàs de terra per part de qui està en edat de 

jubilació i vol traspassar és més o menys ràpid i es duu a terme en cercles propers (entre familiars, 

veïns i coneguts) del mateix municipi o municipis veïns. Per tant, per a aquest perfil de pagesos i 

pageses de la mateixa comarca, en el moment actual no es detecta una necessitat clara i evident 

d’establir alguna mesura o programa d’intermediació per facilitar l’accés a la terra i el relleu 

generacional al sector primari al Pallars Jussà. No obstant, sí que algunes veus apunten que podria 

ser interessant disposar d’algun registre de terres en traspàs, amb prioritat per a la gent de la 

comarca, o bé fer un seguiment dels pagesos titulars que tenen previsió de jubilar-se per 

acompanyar-los en el traspàs de la terra cap a altres pagesos en actiu que tenen demanda de terra i 

hi poden estar interessats. També es fa palès que hi ha desconeixement de les mesures o 

programes d’intermediació en l’accés a la terra i el relleu generacional que s’estan començant a 

implementar en altres indrets de Catalunya, com poden ser els bancs de terres, els espais test o les 

oficines d’assessorament agrari; el sector no disposa de referències concretes i no és coneixedor en 

termes generals d’aquestes iniciatives o bé té idees confuses i vagues, així com també preval la 

creença que no cal intermediari perquè el sector ja es regula per sí sol i fins ara ha funcionat 

d’aquesta manera.  
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Val a dir, però, que sí que es detecta la necessitat per al perfil de nova pagesia, que no té arrels a la 

comarca i que es vol incorporar al sector. L’accés a la terra per a aquest perfil és molt difícil, fruit de 

les dificultats i barreres identificades en aquesta diagnosi, les quals poden ser difícils de superar i 

poden acabar comportant l’abandonament del projecte emprenedor agrari.  

D’altra banda, com a resultat de la diagnosi realitzada, hi ha una opinió generalitzada que la 

necessitat apareixerà a curt termini quan es jubili un gruix important de pagesos que s’han de 

jubilar a curt termini i que no tindran relleu, o bé que els jubilats actualment ja no podran seguir 

portant les terres, i serà llavors quan realment hi haurà una necessitat de fer quelcom amb la terra 

d’aquests pagesos que es jubilaran sense relleu.  
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OFERTA  

• Empreses agràries de trajectòria familiar de 
la comarca 

 

• Ramaderia extensiva d’oví i cabrum i 
vacum 

 

• Membres de l’associació de productors 
d’oli del Pallars Jussà.  

 

• Empreses agràries i ramaderes 
encapçalades per persones joves que tenen 
un model de negoci centrat en el cercle 
tancat i la venda directa.  

DEMANDA 

• Pagesos de la comarca, propietaris de 
terra, que estan a punt de jubilar-se i 
no tenen relleu generacional.  

 

• Propietaris de terra que ja no viuen a 
la comarca i no tenen ningú que ho 
segueixi. 

 

• Terrenys comunals que es posen a 
subhasta 

Coneixement 
directe del 
propietari 

Investigació 
pel propi 
compte 

Identificació i 
contacte amb 
el propietari  

Procés de negociació Acord  
a) Arrendament  

b) Compra-venda 

Figura 21. Diagnosi qualitativa de l’accés a la terra i el relleu generacional al sector primari al Pallars Jussà 
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Noves incorporacions  

Jubilacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficient recanvi 

 

Barreres 

Imteressats/ades en accedir a la terra:  

Reticències i desconfiança  

oPreu de la terra: no regulació, 
variabilitat i especulació 

oAjuts de la PAC vinculats a la 
terra  
oNecessitat de terres properes 
entre sí, en el cas de la ramaderia 
extensiva, o properes a l’obrador 
Normativa de protecció de dades 
de caràcter personal 

Falses incorporacions 

oPèrdua de l’ús agrari fruit de 
l’elevat temps d’abandonament i 
dificultats administratives per 
recuperar el seu ús  

Interessats/ades en cedir la terra: 

Recels de la propietat a llogar i/o 
vendre a pagesos/es joves i/o 
novells en  

oAferrament a la propietat 

oManca d’informació i 
desconeixement sobre els 
contractes d’arrendaments i 
sensació d’inseguretat i 
vulnerabilitat. 
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Font: elaboració pròpia  

  

Llocs complicats d’accedir 

Finques no aptes per a 
extensius, però aptes per a 
altres cultius com l’olivera. 

Terrenys que es van 
abandonar fa molts anys, en 
petites feixes en secà: cal 
esforç extra en identificar 
activitats econòmiques 
rendibles. 

Terrenys de pastura que es 
van tancant amb vegetació 
al seu contorn. 

No hi ha terres 
abandonades, tot terreny 
aprofitable és treballat. 

 

El que resta erm, són 
terrrenys “residuals”, que 
no poden donar lloc a 
activitats viables.  
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Interès en programa d'intermediació per facilitar el 
relleu generacional i l'accés a la terra  

nova 
pagesia  

pagesos 
sense relleu 
i en procés 
de jubilació 

Pagesos en 
actiu amb 

demanda de 
terra 
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5.7.  DAFO de l’accés a la terra al Pallars Jussà  
D

EB
IL

IT
A

TS
 

DEBILITATS 

FO
R

T
A

LE
SE

S 

FORTALESES 

- Entre el 1999 i el 2009 el nombre 

d’explotacions agràries s’ha reduït 

-8% i la superfície agrària s’ha 

reduït -28%, mentre que la 

superfície SAU (terres llaurades i 

pastures permanents) ho ha fet en 

un -10%, (-5% terres llaurades i - 

13% pastures permanents). 

- Sector productiu amb un pes 

important a la comarca (4,5% del 

PIB comarcal i 14% de la població 

afiliada.  

- El projecte de modernització i 

millora del regadiu de la conca de 

Tremp es troba aturat i sense un 

calendari previst de represa. 

- Els i les joves que s’incorporen 

tenen cada vegada major formació. 

- Si bé el nombre d’explotacions 

que gestionen terres i ramaderia 

ha disminuït -16,5%, ha 

augmentat el nombre d’hectàrees 

que pertanyen a explotacions amb 

terres i ramaderia, per tant menys 

explotacions acumulen més 

superfície agrària. 

- La presència de dones ha 

augmentat respecte el 1999 (el 

2009 representaven el 27% de les 

titulars de les explotacions i el 1999 

tan sols un 19%). 

- Clar envelliment del sector: 

mentre que el 1999 un 25% dels 

titulars eren menors de 45 anys, el 

2009 aquesta franja d’edat només 

representava el 17% dels titulars. 

A l’altre extrem els majors de 65 

anys representaven un 32% dels 

titulars el 2009, 4 punts per sobre 

de l’any 1999. 

- Cada any hi ha sol·licituds de noves 

incorporacions al sector agrari. En el 

període 2015-2019 hi ha hagut48 

incorporacions de joves amb ajut, 

dels quals un 35% són dones.  

- Les noves incorporacions no són 

suficients per garantir el relleu i el 

recanvi al sector primari. L’índex 

de recanvi és del 9% l’any 2009. 

- Hi ha una reconversió del sector 

primari tradicional, sobretot en 

l’àmbit productiu d’extensius, cap a 

una professionalització amb la 

constitució d’empreses agràries i de 

serveis de capital local i origen 

familiar fortes i competitives. 

Alhora, aquestes empreses 
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contribueixen a mantenir actives les 

terres, a través del seu 

arrendament.  

- Hi ha dificultats d’accés a la terra, 

atribuïdes a diferents motius, 

entre els quals: 

o Manca d’informació i 

desconeixement sobre els 

arrendaments.  

o Preu de la terra: no regulació, 

variabilitat i especulació 

o Ajuts de la PAC vinculats a la 

terra  

o Recels de la propietat a llogar 

i/o vendre a pagesos joves i/o 

novells en el sector 

o Aferrament a la propietat 

o Terres properes entre sí, en el 

cas de la ramaderia extensiva, 

o properes a l’obrador 

o Falses incorporacions 

o Normativa de protecció de 

dades de caràcter personal.  

- El sector vinculat a l’associació de 

productors d’oli del Pallars Jussà 

està recuperant terrenys de cultiu 

d’olivera abandonats, o bé està fent 

noves plantacions d’aquest cultiu.  

- Tendència creixent a la 

concentració de terres en mans 

d’empreses agràries que es van 

especialitzant en oferir serveis 

agraris i compten amb maquinària 

de grans dimensions per poder 

treballar moltes extensions de 

terres. 

- Sorgeix un nou model d’empreses 

agràries i ramaderes encapçalades 

per persones joves (de la comarca o 

de fora, del sector o nouvingudes) 

que tenen un model de negoci 

centrat en el cercle tancat i la venda 

directa i que diversifiquen en cultius 

i aposten per un producte d’alt 

valor afegit.  

- La ramaderia extensiva d’oví, tot i 

el fort arrelament històric a la 

comarca, té el repte de poder 

sobreviure per una davallada del 

consum de la carn de corder i uns 

preus que no acompanyen al 

sector. En aquest sector, el relleu 

generacional de tradició familiar 

no està garantit, a no ser que 

s’incorpori nova pagesia de 

- L’oferta de terra per arrendar 

actualment és poca i no es percep 

com una problemàtica perquè hi ha 

demanda i es va solucionant: qui 

està en edat de jubilació i vol 

traspassar la terra, més o menys 

ràpid acaba trobant qui li porta la 

terra. 
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ramaderia extensiva.  

- Hi ha cert abandonament de 

terres de conreu o de pastura, les 

quals es van emboscant i es va 

perdent superfície de pastura.  

 

- El sector primari està poc 

cohesionat com a col·lectiu i 

preval la individualitat i la 

prudència.  

 

- Fins al moment actual, no hi ha 

agents públics o privats a la 

comarca, i tampoc a nivell 

supracomarcal, que tinguin previst 

abordar-ho o intercedir per 

enfocar el relleu al sector primari 

cap a un determinat model que 

aporti més valor afegit i creï més 

ocupació.  

 

- Hi ha una manca de consciència 

generalitzada del repte que 

presenta el relleu generacional al 

sector primari en aquesta 

comarca. 
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ES

 

AMENACES 

O
P
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TS

 

OPORTUNITATS 

- Hi podrà haver una potencial 

oferta de terra en un horitzó a 

curt termini quan es jubili un gruix 

important de pagesos que s’han 

de jubilar a curt termini  i que no 

tindran relleu, o bé quan els 

pagesos ja jubilats no pugui seguir 

treballant les terres. L’oferta no 

podrà ser gestionada en la seva 

totalitat pels pagesos en actiu i hi 

haurà abandonament de terres.  

- Si bé l’oliva, el raïm i la fruita seca 

són sectors amb poc pes econòmic, 

s’identifiquen com una oportunitat 

per obtenir productes 

agroalimentaris d’alt valor afegit i 

que poden contribuir a la 

dinamització del sector primari. 
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- Les incorporacions al sector 

primari no seran suficients per 

rellevar les jubilacions, i la terra es 

concentrarà en les 4-5 empreses 

de serveis que ja hi ha ara i que ja 

estant portant les terres. 

- La recuperació i potenciació de la 

silvopastura amb ramaderia d’oví, 

cabrum i boví que contribueixin a 

mantenir les pastures alhora que 

afavoreixin la neteja del sotabosc i 

la reducció del risc d’incendis 

forestals.  

- El canvi climàtic pot generar 

canvis en els rendiments dels 

cultius actuals, veient-se 

aminorats.  

- Davant l’amenaça dels efectes del 

canvi climàtic, el sector agrari es pot 

adaptar cap a una diversificació de 

nous cultius: vinya, pomera, sègol o 

mongeta. 

 - Ser proactius i actuar anticipant-se 

a una previsible crisi del sector 

primari per insuficient recanvi 

generacional: 

o Començant a treballar en 

sensibilització del sector i del 

territori 

o Coneixent iniciatives i 

experiències d’altres territoris 

que treballen el repte del relleu 

generacional i la continuïtat del 

sector i valorant la seva idoneïtat 

i transferència al Pallars Jussà. 

o Treballant conjuntament i 

concertadament diferents agents 

públics i privats relacionats amb 

el sector primari.  

 - Comptar amb una persona tècnica 

de referència en el sector primari 

de la comarca que fomenti la 

cohesió del sector. 
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6. BENCHMARKING D’INICIATIVES EN FUNCIONAMENT  D’INTERMEDIACIÓ 

EN L’ACCÉS A LA TERRA I EL RELLEU GENERACIONALS  

 

Aquest recull inclou un seguit d’iniciatives que s’estan impulsant en aquests moments al territori 

català, principalment, per facilitar el relleu generacional a les explotacions agràries i l’accés a la 

terra per a persones emprenedores que es volen incorporar al sector i que no vénen de tradició 

familiar pagesa. Aquestes iniciatives alhora volen fer front al progressiu envelliment del sector 

primari, a l’insuficient recanvi generacional del sector per tradició familiar i a la reducció del 

nombre d’explotacions agràries. En aquesta mateixa línia també s’han seleccionat algunes 

iniciatives en marxa a nivell espanyol i europeu i que són referents. Val a dir que l’execució 

d’aquestes iniciatives és molt incipient a nivell català, i per aquest motiu s’han seleccionat aquelles 

iniciatives que estan en funcionament o que estan en una fase prou avançada de desenvolupament, 

per tal de poder-ne fer un seguiment i valoració més en profunditat en cas de voler-ne implantar un 

model similar al territori del Pallars Jussà. 

Els tipus d’iniciatives que es troben en aquest apartat són les següents: 

 

Figura 22. Tipologies d’iniciatives per facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra 

 

Font: elaboració pròpia  

 

  

Banc de terres Espai Test 

Espais d'assessorament 
agrari 

Xarxes d'entitats que 
promouen l'accés a la terra 

i el relleu generacional  
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- Bancs de terres 

Els bancs de terres són bases de dades que recullen informació de finques abandonades que els 

propietaris posen a disposició de qui les vulgui treballar i també recullen la informació de les 

persones, associacions o cooperatives que demanen terra per treballar. 

- Espais test 

Els espais test són finques o espais expressament preparades per a exercir algunes activitats 

agràries per tal de testejar projectes agrícoles o ramaders en un entorn segur i així facilitar la 

incorporació progressiva de persones noves al camp. Pot desenvolupar-se una única activitat (el 

test) o diferents activitats (test, empreses, botiga…). Permet testar l’activitat agrària/ramadera 

abans d’emprendre en el sector, així com testar la viabilitat tècnico-econòmica del projecte, les 

expectatives inicials, les capacitats, l’adaptació al sector/territori, etc. minimitzant els riscos.  La 

durada d’estada a l’espai test pot ser d’entre 1 i 3 anys, segons el tipus d’activitat que s’hi 

desenvolupi. 

- Espais d’assessorament agrari 

Els espais d’assessorament agrari són espais, normalment vinculats a un organismes públics com 

ajuntaments o consells comarcals, que disposen d’un espai i personal qualificat per fer un 

assessorament agrari. Normalment està destinat a assessorar persones que s’incorporen al món 

agrari com a nova pagesia, o persones que volen transformar l’activitat agrària que estan duent a 

terme, tot introduint innovació o bé millorant el negoci en pro de la qualitat (orientació cap a al 

producció ecològica, l’agroecologia, la sostenibilitat, etc.). En aquestes oficines es poden fer 

consultes sobre temes bàsics relacionats amb la pagesia, i derivar aquestes consultes a 

professionals especialitzats. S’ofereixen unes hores determinades per assessorament: entre 8 hores 

i 10 hores d’acompanyament. 

- Xarxes d’entitats que promouen l’accés a la terra i el relleu generacional  

Són associacions paraigua que agrupen un conjunt d’entitats públiques o privades, per tal de sumar 

esforços d’entitats que treballen en una mateixa direcció, fer xarxa, crear sinèrgies, compartir 

experiències, etc. 

 

En aquest apartat de benchmarking es recullen aquelles iniciatives que ja estan en execució i ple 

funcionament, i també iniciatives que el seu procés de disseny està ja molt avançat i definit. No 

obstant, cal dir que en aquesta tasca de benchmarking, també s’ha identificat altres iniciatives que 

en aquest apartat no es recullen pel fet de trobar-se en un estat d’execució molt incipient però que 

posen de manifest que tot aquest tema de l’accés a la terra i el relleu generacional es comença a 

treballar en l’àmbit local, ja sigui a nivell municipal, comarcal o provincial, com a mesures per fer 

front al repte de la continuïtat del sector primari i que posen de manifest la necessitat de 

dinamitzar el sector primari com a activitat econòmica estratègica per al conjunt del territori.   
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6.1. Bancs de terres  

Nom: 

Terra Franca 

 

Tipologia: 

Banc de terres  

Àmbit d’actuació: 

Catalunya 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Organització sense ànim de lucre 

Any de creació: 

2013 

Descripció: 

Terra Franca té com a objectiu l’establiment de nous models de relació per a la gestió del territori 

entre persones i/o entitats socials emprenedores que es volen instal·lar en el món rural i persones 

i/o entitats que tenen propietats i que desitgen incidir en la finalitat dels recursos de la seva finca 

per desenvolupar-hi un projecte agroecològic. 

Serveis: 

Terra Franca exerceix la intermediació entre els propietaris de les terres i els pagesos que les 

treballen, a la vegada que s’encarrega d’efectuar l’acompanyament i l’assessorament necessaris a 

fi que ambdós actors en resultin beneficiats. 

Contacte: http://www.terrafranca.cat/ admin@terrafranca.cat 

 

 

 

  

http://www.terrafranca.cat/


 
62 

Nom: 

Banc de Terres del Baix Camp 

 

Tipologia: 

Banc de terres  

Àmbit d’actuació: 

Baix Camp 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Iniciativa del Consell Comarcal 

Any de creació: 

2017 

Entitats/organismes promotors: 

Consell Comarcal del Baix Camp 

Projecte marc:  

Iniciativa inclosa dins del Pla Estratègic Comarcal de 

Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 

Descripció: 

El Banc de Terres del Baix Camp té com objectiu revaloritzar la terra i el sector agrari als municipis 

d’interior i de muntanya de la comarca. Mitjançant un servei de mediació entre propietaris i 

pagesos busquen promoure el relleu agrari i la producció de qualitat tot ajudant a trobar terra al 

pagès i a trobar pagès al propietari, per acabar formalitzant contractes agraris segons la voluntat 

d’ambdues parts per donar seguretat al seu tracte. 

Serveis:  

El Banc de Terres del Baix Camp manté un registre públic de terres ofertes i persones que busquen 

terres. Així uns i altres poden tenir una primera idea de les ofertes existents. El procés de negociació 

dels contractes són supervisats per un tècnic del Banc que acompanya les parts durant el procés.  

Al web del banc s’hi troba un mapa amb les terres ofertes disponibles així com aquelles que ja han 

estat ocupades mitjançant un acord signat a través del Banc de Terres del Baix Camp. Es troba 

informació sobre la superfície disponible, tipus de contracte i cessió o si els camps són de secà o 

regadiu. 

Des del Banc de Terres també es desenvolupa el Banc de Recursos per a la pagesia, per facilitar 

l’accés a les eines, als subministraments, a l’assessorament i a les mans disposades a treballar al 

camp. 

Contacte: https://campviu.cat/ aodl@baixcamp.cat 

 

  

https://campviu.cat/
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Nom: 

Banc de terres del Parc Rural del 

Montserrat  

Tipologia: 

Parc Rural  

Àmbit d’actuació: 

Parc Rural del Montserrat 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Diputació de Barcelona i 16 

ajuntaments 

Any de creació: 

2004 – inici del projecte 

2018 – signatura del conveni marc entre 16 ajuntaments i 

Diputació de Barcelona 

2019 – Aprovació del Pla de gestió del Parc Rural 

Entitats/organismes promotors: 

Diputació de Barcelona i 16 

ajuntaments 

Projecte marc:  

Parc Rural del Montserrat 

Descripció: 

El Parc Rural del Montserrat és un projecte destinat a la protecció i recuperació de sòl agrícola, la 

dignificació de l’ofici de pagès, la promoció del productes de la terra amb la marca “Montserrat”, la 

difusió del patrimoni natural i la protecció del territori en front activitats especulatives i la pressió 

urbanitzadora. 

Serveis:  

El Parc Rural del Montserrat i el seu banc de terres és un projecte que està en fase de 

desenvolupament. El 2019 s’aprova el Pla de gestió del Parc Rural. Les seves principals línies 

d'actuació són la recuperació de terrenys agrícoles, la consolidació i augment de la producció 

agrària, l'elaboració de productes de qualitat, el foment de l'agricultura ecològica, el foment 

d'infraestructures de reg de suport al cultiu de secà, la venda de productes sota la marca 

"Montserrat", la creació d'un banc de terres i la prevenció d'incendis forestals en aquest territori. 

Contacte: parcruralmontserrat@diba.cat  
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Nom: 

Banc de Terres del Priorat 
 

Tipologia: 

Banc de terres  

Àmbit d’actuació: 

Priorat 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Iniciativa del Consell Comarcal 

Any de creació: 

2019 – en desenvolupament 

Entitats/organismes promotors: 

Consell Comarcal del Priorat 

Projecte marc:  

Actuació emmarcada en el PECT “Priorat-Montsant-

Siurana” 

Descripció 

El banc de Terres del Priorat neix davant de la constatació que la superfície agrícola del Priorat ha 

sofert un procés d’abandonament en les últimes dècades, fruit principalment de la manca de relleu 

generacional. El Banc de terres vol ser una de les principals vies per facilitar que persones que no 

disposen de terres en propietat o que en volen gestionar una major superfície, puguin incorporar-se 

a l’activitat agrícola mitjançant la cessió o traspàs de finques per part dels seus propietaris. 

Serveis:  

El Banc de Terres del Priorat està, a finals de 2019, en fase de desenvolupament i durant el 2019 

s’ha fet un esforç de difusió i donar a conèixer el projecte entre els actors del territori. Tot i que 

encara no ha entrat a desenvolupar el servei de banc de terres, es preveu l’inici de l’activitat 

properament. 

El banc de Terres promourà la mediació i l’impuls d’acords entre persones propietàries de finques 

rústiques en desús o a punt de ser-ho i persones demandants que volen gestionar-les, tot oferint 

seguretat jurídica per ambdues parts. 

Està en estudi i fase inicial de desenvolupament la creació de programes de formació i pràctiques. 

Contacte: bancdeterres@priorat.cat  

 

  

mailto:bancdeterres@priorat.cat
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Nom: 

BCN Smart Rural – Banc de Terres en 

Xarxa 
 

Tipologia: 

Banc de Terres  

Àmbit d’actuació: 

Província de Barcelona 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Diputació de Barcelona 

Any de creació: 

2018 

Entitats/organismes promotors: 

Diputació de Barcelona 

Projecte marc:  

El Banc de Terres forma part del projecte BCN Smart 

Rural, cofinançat per la Unió Europea fons FEDER 

(Fons Europeu de Desenvolupament Regional) 

Descripció: 

BCN Smart Rural és la marca d’un projecte de desenvolupament territorial centrat en la “Valoració 

i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de la Barcelona no metropolitana”.  

Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea fons FEDER (Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional). 

BCN Smart Rural s’estructura en 3 projectes, que es despleguen en 8 operacions. Una de les 

operacions fa referència a la creació d’un banc de terres en xarxa. 

Serveis:  

El banc de terres en xarxa té com objectiu establir mecanismes de cooperació i transferència 

contínua en la implementació i consolidació de les iniciatives de Bancs de Terres a Catalunya. A 

més, el banc de terres en xarxa vol esdevenir un incentiu per a la creació de nous Bancs de Terres, 

posant a disposició i compartint el coneixement i l’experiència adquirits. 

El Banc de terres en xarxa ofereix una plataforma virtual des de la qual es pot accedir a la 

informació de tots els Bancs de terres de la xarxa, i també als centres gestors de cadascun d’ells. 

Contacte: 

http://bancdeterres.cat/ 

bancdeterres@diba.cat 

 

  

http://bancdeterres.cat/
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6.2. Espais Test 

Nom: 

Red de Espacios de Test Agrarios 

 

Tipologia: 

Espais Test  

Àmbit d’actuació: 

Catalunya i Extremadura 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

‘Grupo operativo’ agrupació de diferents 

actors vinculats al sector agrari 

Any de creació: 

2018 

Entitats/organismes promotors: 

Liderat per ARCA – Associació 

d’iniciatives Rurals de Catalunya. 

Socis participants: Cooprado, Federació 

ADF Terra Alta, Indehesa, Redex, 

Rurbans, Tagus i XCT. 

Projecte marc:  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 

Descripció: 

Els Grups Operatius son agrupacions d’actors de diferents perfils vinculats al sector agrari, que 

s’associen per aconseguir una innovació que resolgui un problema o aprofiti una oportunitat amb 

un enfocament d’acció conjunta i multisectorial. 

El grup Operatiu RETA es constitueix per crear, articular i dinamitzar una Xarxa d’Espais Test 

Agraris, així com unes eines que permetin el seu correcte funcionament, amb la finalitat de 

participar en estratègies público-privades de suport a la incorporació de nous agents al sector 

agrícola, ramader i forestal.  

Serveis:  

El projecte treballa per assolir els següents resultats: 

- Guia metodològica per la implementació d’Espais Test Agraris a Espanya. 

- Creació del Centre de suport a la incorporació de nous agents.  

- Implementació d’un Espai Test Ramader a Casar de Cáceres.  

- Implementació d’un Espai Test Ramader a Tarragona. 

- Creació de la Xarxa d’Espais Test Agraris. 

- Execució del Pla de Divulgació de la Xarxa d’Espais Test Agraris. 

Contacte: https://espaciostestagrarios.org/ 

https://espaciostestagrarios.org/
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Nom: 

Viver d’Agricultors de Rufea 
 

Tipologia: 

Espai test  

Àmbit d’actuació: 

Lleida 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Ajuntament de Lleida 

Any de creació: 

2013 

Entitats/organismes promotors: 

Ajuntament de Lleida 

Projecte marc:  

Actuació emmarcada en el Pla local d’ocupació, 

formació i emprenedoria de Lleida (oQp’t) 

Descripció: 

El Viver d’Agricultors de Rufea, és un projecte innovador amb el qual s’assoleixen els objectius de 

creació de llocs de treball i autoocupació, donant suport als emprenedors i actuant de 

dinamitzadors de l’Horta de Lleida a partir de projectes on s’exploren noves formes de 

comercialització i de valoració dels productes agraris de proximitat.  

El viver s’orienta a totes aquelles persones que tenen una idea de negoci basat en l’agricultura i 

que, sense disposar de terra, volen iniciar-lo minimitzant la inversió inicial.  

Serveis:  

A través del viver els emprenedors poden accedir a l’ús d’una parcel·la agrícola durant 5 anys, que 

inclou la xarxa principal de reg. Les finques del Viver compartiran la bassa de reg i la bomba que 

actualment ja funciona per als horts familiars. 

Els nous emprenedors rebran assessorament sobre la gestió empresarial i producció agrària. A 

més a més es proposaran una sèrie de sortides i trobades periòdiques amb agricultors 

professionals, per tal de fomentar l’intercanvi de coneixements amb persones amb experiència 

en el sector. A la vegada també es fomentarà l’intercanvi entre els mateixos joves del viver, per 

compartir materials i eines, tècniques, motivacions i inquietuds. 

La finca municipal de Rufea també compta actualment amb Horts Socials, en què diverses entitats 

socials inclouen el cultiu d’hortalisses com una activitat apta per a la integració sòcio-laboral de 

diversos col·lectius en risc d’exclusió social 

Contacte: 

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/horta/viver-dagricultors-de-rufea 

infosostenible@paeria.cat 

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/horta/viver-dagricultors-de-rufea
mailto:infosostenible@paeria.cat
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Nom: 

Viver de celleristes de la Conca de 
Barberà 

 

Tipologia: 

Espai test  

Àmbit d’actuació: 

Conca de Barberà 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Col·laboració  

Ajuntament - Cooperativa - DO 

Any de creació: 

2007 

Entitats/organismes promotors: 

Ajuntament de Barberà de la Conca,  la 
Cooperativa agrícola de Barberà de la 
Conca el Consell Comarcal i la DO Conca 
de Barberà 

Projecte marc:  

- 

Descripció: 

El viver de celleristes es troba a l’antiga seu de la Societat Cooperativa Agrícola de Barberà de la 
Conca, fundada l’any 1894. Aquesta iniciativa es materialitza l’any 2007 amb la finalització de les 
obres de la primera fase de construcció i una capacitat inicial per acollir a 6 empreses. 
Posteriorment s’ha realitzat ampliacions que han permès situanr-se actualment als 100.000Kg 
aproximadament. 

Serveis:  

El Viver està destinat a persones emprenedores que vulguin desenvolupar un projecte empresarial 
dins el sector vitivinícola d’una manera singular i minimitzant els riscos inicials que suposa la 
creació d’una empresa d’aquestes característiques. La durada de les empreses és limitada i passat 
un temps les empreses han de ser capaces de validar el seu model de negoci, treure el seu 
producte al mercat i tenir massa crítica suficient que garanteixi la continuïtat del projecte sense la 
cobertura del Viver. Els principals serveis del viver són: 

- Assessorament i formació: Informació, assessorament i formació empresarial als emprenedors 
i a les empreses allotjades 

- Promoció i difusió: Accions de difusió per donar a conèixer les iniciatives empresarials 
- Seguiment i control: Seguiment del projecte empresarial 
- Lloguer d'espais i maquinària: Cessió de les instal·lacions i infraestructures per la realització 

del procés d’elaboració 

Contacte: http://www.concactiva.cat/viver-celleristes/presentacio 

 

  

http://www.concactiva.cat/viver-celleristes/presentacio
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6.3. Espais d’assessorament agrari 

Nom: 

Suport Pagès 
 

Tipologia: 

Espai d’assessorament agrari  

Àmbit d’actuació: 

Catalunya Central 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Xarxa per la Sobirania Alimentària de la 

Catalunya Central 

Any de creació: 

2019 

Entitats/organismes responsables: 

Ajuntaments de Manresa, Navàs i Artés, amb 

el suport del Consell Comarcal del Bages i la 

Diputació de Barcelona. 

Projecte marc:  

 

Descripció: 

Suport pagès és un servei local d’acompanyament de la pagesia cap a la transició agroecològica, 

una iniciativa de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central que respon a dos 

objectius principals: 

Contribuir a millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social de les iniciatives locals de producció 

agropecuària professional. 

Promoure el relleu generacional i la instal·lació en el sector primari de noves iniciatives de 

producció agropecuària. 

El projecte s’inicia el 2019 amb la creació de tres serveis locals a Manresa, Navàs i Artés, i 

continuarà el 2020 amb la voluntat de crear més serveis locals a altres municipis del Bages i la 

Catalunya Central. 
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Serveis:  

Els serveis locals oferiran acompanyament en els següents àmbits temàtics: 

Creació i consolidació de projecte: Pla d’empresa, pla de millora, pla de finançament, 

comercialització, màrqueting, etc. 

Producció i planificació: Organització de la producció, implantació de millores, diversificació, gestió 

integral de finques, etc. 

Fiscalitat i tramitació administrativa: Inscripcions, permisos, llicències, règims fiscals, segells de 

qualitat, certificat de Producció Agrària Ecològica, etc. 

Ajuts públics: Subvencions per mesures agroambientals, primera instal·lació de joves, foment de la 

Producció Agrària Ecològica, la cooperació, els circuits curts de comercialització, etc. 

Contacte: http://turisme.navas.cat/ca/suport-pages/ 

 

  

http://turisme.navas.cat/ca/suport-pages/
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Nom: 

Agrorienta’t 
 

Tipologia: 

Espai d’assessorament agrari  

Àmbit d’actuació: 

Vallès Oriental 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Iniciativa del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental 

Any de creació: 

2017 

Entitats/organismes responsables: 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

amb col·laboració de la Diputació de 

Barcelona i Ajuntament de Cardedeu. 

Projecte marc:  

 

Descripció: 

Agrorienta’t és una iniciativa per proporcionar assessorament a qualsevol empresa 

agroalimentària que desitgi implementar millores de viabilitat i que vulgui orientar-se en temes de 

producció, fiscalitat agrària, normativa alimentària i ajuts públics.  

Durant la prova pilot (tardor 2017) s’han realitzat 27 assessoraments a més de 20 projectes 

agroramaders. 

Serveis:  

El programa ofereix sense cost fins a 8 hores d’assessorament per projecte. L’objectiu principal, 

expliquen, és fomentar l’ecologia protegint l’activitat al medi rural, amb el que s’aconsegueix 

enfortir l’economia local i l’ocupació, fomentar alimentació sana i sostenible tot protegint el medi 

ambient i conservar el paisatge. 

Contacte: http://www.vallesoriental.cat/ 

 

  

http://www.vallesoriental.cat/
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Nom: 

Servei Emprenedoria Rural Osona-

Lluçanès 

 

Tipologia: 

Espai d’assessorament agrari  

Àmbit d’actuació: 

Osona-Lluçanès 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Creacció -Agència d’emprenedoria, 
innovació i coneixement per al 
desenvolupament socioeconòmic 
d’Osona. 

Any de creació: 

2019 

Entitats/organismes responsables: 

Creacció 

Projecte marc:  

 

Descripció: 

El servei d’emprenedoria rural d’Osona i Lluçanès és una iniciativa de Creacció amb l’ànim 
d’impulsar el sector ecològic a Osona i el Ripollès ja que s’ha detectat que si bé és un sector que 
està de baixa el seu potencial per fixar la població al territori requereix que s’impulsi. 

Serveis:  

El servei d’emprenedoria rural té com a objectiu assessorar, acompanyar i mimar els emprenedors 
que vulguin dedicar-se al sector primari.’ 

El servei té en compte l’acompanyament tant per als nous emprenedors com per als que volen fer 
canvis en la seva explotació o un relleu generacional i, per tant, està destinat a les petites i 
mitjanes empreses però també a les grans en el cas que impulsin start-ups. 

Un altre dels objectius és desenvolupar estudis relacionats amb el sector. Un dels estudis 
presentats ha estat un anàlisi d’oportunitats del sector ecològica a la comarca. 

Contacte: https://www.creaccio.cat/ 

 

  

https://www.creaccio.cat/
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Nom: 

Arrela’t  
 

Tipologia: 

Espai d’assessorament agrari  

Àmbit d’actuació: 

Collserola 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola (CPNSC) 

Any de creació: 

2018 

Entitats/organismes responsables: 

Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola (CPNSC) 

Projecte marc:  

Acció emmarcada en el ‘Pla d’acció del projecte 

Alimentem Collserola’ 

Descripció: 

Arrela’t és un servei de suport a la pagesia de Collserola que es crea amb l’objectiu de donar 

suport als productors i productores en la millora de la viabilitat econòmica, ecològica i social de les 

produccions de l’àmbit del Parc Natural de Collserola. Arrela't està obert a la pagesia de l'àmbit 

d'influència del Parc Natural de Collserola i treballa des de les perspectives de la producció agrària 

ecològica, l'agroecologia, l'economia social, solidària i cooperativa i la perspectiva de gènere. 

Serveis:  

El servei de suport a la pagesia de Collserola dóna suport en cinc àmbits: producció i planificació 

de cultius, tramitació administrativa, creació i consolidació d'empresa, ajuts públics i Banc de 

Terres de Collserola. En els àmbits de la tramitació administrativa i ajuts públics s'està treballant 

amb Agroxarxa i en creació i consolidació d'empresa amb els Ateneus Cooperatius del Vallès 

Occidental, Baix Llobregat i Coòpolis a Barcelona. S'està col·laborant amb altres agents i 

expertes/es de forma puntual també quan els casos ho requereixen. 

Contacte: info@arrandeterra.org\ 

 

  

mailto:info@arrandeterra.org/
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6.4. Xarxes d’entitats que promouen l’accés a la terra 

Nom: 

Access to land 

 

Tipologia: 

Xarxa europea d’organitzacions que 

promou l’accés a la terra.  

Àmbit d’actuació: 

Europa 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Organització que agrupa unes 15 entitats 

europees. 

Any de creació: 

2012 

Entitats/organismes responsables: 

 

Projecte marc:  

 

Descripció: 

Access to Land, treballa conjuntament amb les organitzacions sòcies per millorar i donar a 

conèixer els coneixements pràctics (tant els problemes com solucions) en l’àmbit de l’accés a la 

terra per part d’agricultors agroecològics. Pretenen promoure la consolidació d’iniciatives de base 

que treballen per aconseguir millorar l’accés a la terra, així com incidir en polítiques i regulacions 

nacionals i de la UE sobre ús i gestió de la terra. 

Serveis:  

Les principals iniciatives de la xarxa es basen en: 

- L’intercanvi d’experiències i coneixement entre organitzacions i països. 

- Comunicació i sensibilització. 

- Recerca i documentació de bones pràctiques d’accés a la terra i de casos d’estudi. 

- Treball en xarxa i incidència política. 

Contacte: https://www.accesstoland.eu/ 

 

  

https://www.accesstoland.eu/
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Nom:  

Red de Ciudades por la 

Agroecología 

 

Tipologia: 

Xarxa de ciutats compromeses amb la 

agroecologia 

Àmbit d’actuació: 

Espanya 

Tipus d’entitat o iniciativa: 

Associació 

Any de creació: 

2018 

Entitats/organismes responsables: 

Associació d’entitats locals espanyoles 

Projecte marc:  

 

Descripció: 

La Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia és una associació formada per entitats locals espanyoles. Té 

per objectiu la generació d'una dinàmica entre entitats locals per tal de construir sistemes 

alimentaris locals, respectuosos amb el medi ambient, sostenibles, inclusius, resilients, segurs i 

diversificats que assegurin aliments saludables, sostenibles i accessibles pel conjunt de la població, 

i que potenciïn l'ocupació local, en línia amb les perspectives de l'agroecologia i la sobirania 

alimentària. 

Granollers, amb el seu Pla estratègic de l’espai agrari de Palou, o el Prat de Llobregat amb el Parc 

Agrari del Llobregat, són les dues ciutats catalanes formen part d’aquesta xarxa. 

Serveis: La xarxa té un enfocament pràctic, orientat a compartir experiències i desenvolupar de 

forma col·laborativa solucions innovadores. Ofereix els següents serveis a les ciutats associades: 

- Suport per la millora i innovació de polítiques alimentaries sostenibles a escala local 

- Intercanvi d’experiències innovadores i pràctiques d’èxit en polítiques alimentaries locals. 

- Suport tècnic pel desenvolupament d’accions concretes, a través de la secretaria tècnica. 

- Comunicació i visibilitat de la Xarxa i les entitats membres. 

- Treball en xarxa i aliances amb altres entitats afins. 

Contacte: 

red@ciudadesagroecologicas.eu 

https://www.ciudadesagroecologicas.eu/ 

mailto:red@ciudadesagroecologicas.eu
https://www.ciudadesagroecologicas.eu/
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7. IDENTIFICACIÓ DEL MECANISME O MECANISMES MÉS PLAUSIBLES PER AL 

PALLARS JUSSÀ SOBRE INTERMEDIACIÓ EN EL RELLEU GENERACIONAL I 

L’ACCÉS A LA TERRA   

Amb les entrevistes realitzades a l’hora de plantejar la implementació d’algun possible mecanisme 

d’intermediació per afavorir l’accés a la terra i el relleu generacional al Pallars Jussà s’han apuntat 

algunes reflexions sobre les opcions que poden ser més factibles.  

 Caldria posar esforços en fer el seguiment de les explotacions portades per gent gran en 

edat de jubilació, perquè poden ser susceptibles d’algun traspàs o relleu.  

 Per tal que puguin prosperar contractes d’arrendament o cessions és clau que es pugui 

establir una relació de confiança entre ambdues parts, és necessari que es coneguin.   

 Seria bo que hi hagués una entitat que pogués prestar un servei integrat d’assessorament, i 

no haver d’adreçar-se a diferents administracions en funció de cadascun dels tràmits.  

 Sobre els perfils a qui es podria adreçar específicament aquesta iniciativa per facilitar 

l’accés a la terra i el relleu generacional, s’apunten els següents: 

o Pagesos/es sense relleu generacional  

o Emprenedors/es que vulguin fer nous cultius , diversificació de cultius (ja hi ha 

casos: llúpol, safrà, festuc, olivera amb varietats autòctones). 

o Ramaderia extensiva de pastura, atès que necessita de terres. 

 També algunes veus apunten sobre una possible priorització dels perfils, d’acord amb els 

següents criteris:  

o Prioritzar l’accés a la terra a iniciatives empresarials a petita escala 

o Prioritzar l’accés a la terra a la gent de la comarca en primer lloc, i després per a les 

nouvingudes 

o Prioritzar la terra per a la gent d’aquí, no per a multinacionals 

o Prioritzar el jovent, les noves incorporacions 

 Es podria fer un seguiment a les persones que deixen aquestes finques no molt grans 

(menys buscades) fer-los-hi seguiment. 

 De cara a atraure joves provinents d’altres territoris, caldria tenir en compte que un dels 

temes que valoren és disposar de casa on viure. 

 

No obstant, davant el context, tant sectorial com territorial i temporal, s’apunten les següents 

observacions prèvies a tenir en consideració a l’hora d’impulsar algun mecanisme o programa 

d’intermediació per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional al sector primari al Pallars 

Jussà: 

 En línies generals, hi ha una manca de consciència generalitzada del repte que presenta el 

relleu generacional al sector primari en aquesta comarca i no s’ha reflexionat 

suficientment sobre si és necessari ser proactius i impulsar possibles accions en aquesta 

línia o bé no cal actuar. No obstant, sí que algunes entitats que treballen més directament 

amb el sector primari perceben aquesta situació de manca de relleu generacional en un 

futur proper i hi comencen a reflexionar.  
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 Hi ha desconeixement dels mecanismes d’intermediació que s’estan començant a 

implementar per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional al sector primari. 

 Fins al moment actual, no hi ha agents públics o privats a nivell individual a la comarca que 

tinguin previst abordar-ho o intercedir per enfocar el relleu al sector primari cap a un 

determinat model que aporti més valor afegit i creï més ocupació (l’Escola de Pastors té un 

paper actiu en aquest aspecte però el seu abast territorial és a nivell català). Tampoc es 

treballa de manera concertada entre aquests diferents agents pel que fa a aquesta 

temàtica.  

 El sector primari està poc cohesionat com a col·lectiu i predomina la individualitat i la 

prudència, i en alguns casos, fins el conservadorisme. No obstant, hi ha iniciatives reeixides 

de treball col·laboratiu i associatiu que poden ser un referent a la comarca per al sorgiment 

i l’impuls de noves iniciatives en col·laboració en el sector primari / agroalimentari.  

Davant aquest context, es considera que, en primer lloc, i prèviament a tirar endavant el disseny i 

implementació d’algun mecanisme d’intermediació per facilitar l’accés a la terra i el relleu 

generacional: 

 Cal fomentar espais comuns de trobada i de reflexió dels diferents agents públics i privats 

relacionats amb el sector primari per començar a tractar aquesta temàtica. Alhora, aquests 

espais han d’afavorir la creació d’un clima de confiança necessari per aconseguir la 

concertació i la cooperació entre aquests diferents agents.  

 Paral·lelament, també és important començar a conèixer què s’està duent a terme en 

aquesta línia en altres comarques catalanes, com a referències i per tal de valorar la seva 

replicabilitat o adaptació al Pallars Jussà.  

A partir d’aquí, el territori estarà preparat per començar a implementar el full de ruta que permeti 

abordar el repte del relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà.  

Un cop exposades aquestes consideracions prèvies, el treball realitzat permet identificar fins a 3 

mecanismes possibles d’intermediació per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional del 

sector primari al Pallars Jussà: 

 Mecanisme d’intermediació per a l’accés a la terra del tipus banc de terres centrat en la 

mobilització de finques aptes per al cultiu de l’olivera i en la cerca de persones interessades 

en realitzar una activitat agrària en aquestes finques. 

 Mecanisme d’intermediació per afavorir el relleu o el traspàs cap a nova pagesia de les 

explotacions ramaderes en extensiu del Pallars Jussà que no compten amb relleu 

generacional.  

 Servei Reempresa (ja existent) amb una línia específica adreçada al sector primari.  
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Figura 23. Mecanismes més plausibles identificats d’intermediació per facilitar l’accés a la terra i el relleu 
generacional del sector primari al Pallars Jussà 

 

Font: elaboració pròpia  

 

Els dos primers mecanismes es plantegen en un format de prova pilot, que permeti testejar el 

mecanisme entorn a dos sectors agraris que al Pallars Jussà s’han identificat amb potencialitat i 

interès estratègic per a intermediar:  

 El mecanisme d'intermediació per a l'accés a la terra del tipus banc de terres centrat en el 

cultiu de l'olivera és un mecanisme específic per a aquest sector productiu, que s’ha 

identificat amb el treball realitzat com un sector demandant de terres, ja siguin terres 

abandonades amb cultius d’oliveres o bé terres agràries per a fer-hi noves plantacions. 

Disposar d’un servei d’intermediació que contempli la identificació i registre d’aquests tipus 

de terres i alhora faciliti la seva posada en actiu amb persones interessades en reactivar el 

cultiu de l’olivera com una activitat econòmica pot donar una empenta al projecte 

estratègic de recuperació del cultiu d’olivera i la seva transformació en oli premium que 

s’està duent a terme en aquesta comarca.  

 

 El mecanisme d’intermediació per afavorir el relleu o el traspàs cap a nova pagesia de les 

explotacions ramaderes en extensiu del Pallars Jussà que no compten amb relleu 

generacional és un mecanisme específic per al sector productiu de ramaderia extensiva, 

atès que amb el treball s’ha identificat que aquest tipus de ramaderia es troba en retrocés  

però alhora és un tipus de ramaderia molt interessant de conservar i afavorir per la seva 

tasca de prevenció dels incendis forestals i la conservació de les terres de pastura. El fet de 

disposar d’un mecanisme d’intermediació que tingui identificats els titulars de les 

explotacions ramaders en edat de jubilació a curt termini i alhora pugui intercedir amb ells 

Mecanisme d'intermediació per a l'accés a la terra del tipus banc de terres 
centrat en el cultiu de l'olivera  

Mecanisme d'intermediació per afavorir el relleu o el traspàs cap a nova 
pagesia de les explotacions ramaderes en extensiu del Pallars Jussà que 
no compten amb relleu generacional.  

Servei Reempresa (ja existent) amb una línia específica adreçada al sector 
primari 
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per poder fomentar un traspàs d’aquestes activitats cap a nova pagesia o pagesia més jove 

és clau per mantenir aquesta activitat i contribuir al mantenint de l’ocupació.  

D’altra banda, el tercer mecanisme identificat, el Servei Reempresa (ja existent) amb una línia 

específica adreçada al sector primari, es planteja com un mecanisme que ja compta amb una 

estructura, atès que està dins el Servei Reempresa que actualment s’ofereix al Pallars Jussà, i es 

pretén que es reforci la comunicació d’aquest servei adreçada al sector primari, especialment als 

titulars d’explotacions agràries en edat avançada i propers a la jubilació, donant a conèixer entre el 

sector primari aquest servei que promou el relleu de negocis ja existents i en funcionament.  

El full de ruta que es recull en l’apartat 9 d’aquest document descriu cadascun d’aquests 

mecanismes, així com defineix de manera esquemàtica el procés a seguir per a posar-los en marxa.  
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Territori configurat 
per un mosaic 
equiligrat d'usos i de 
tipologia 
d'explotacions 

Sector agrari 
sòlid,competi
tiu, 
organitzat i 
cohesionat 

Empreses 
agràries amb 
relleu 
generacional i 
sector agrari 
rejovenit 

Innovació i 
diversificació 
en les 
activitats 
tradicionals 

Accés a la 
terra àgil i 
amb garanties 

Recuperació de 

terres agràries en 

desús o en risc 

d’abandonament 

8. ESCENARI DE FUTUR I OBJECTIUS DEL FULL DE RUTA 

 

Fruit del treball realitzat, l’escenari de futur desitjat per al sector primari del Pallars Jussà en els 

futurs 10 anys es basa en les següents premisses: 

 Sector econòmic configurat per un mosaic equilibrat d’usos (agrari, ramader i forestal) i de 

tipologia d’explotacions (petites, mitjanes i grans). 

 

 Sector econòmic sòlid, competitiu, organitzat i cohesionat. 

 

 Empreses agràries amb relleu generacional i sector agrari rejovenit.  

 

 Innovació i diversificació de les activitats tradicionals agràries, que aportin competitivitat 

a les empreses existents. Aportació de valor afegit gràcies a la transformació en productes 

finals i la venda directa. Consum del producte agroalimentari per part de la població local. 

 

 Accés a la terra àgil i amb garanties per a aquelles persones que volen generar activitat 

econòmica a partir de l’agricultura. 

 

 Recuperació de terres agràries en desús o en risc d’abandonament per a activitat 

econòmica agrària.  

 

 

Figura 24. Escenari de futur desitjat per als propers 10 anys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia 



 
81 

Per tal d’assolir aquest escenari de futur desitjat del sector primari, el full de ruta per a facilitar el 

relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà té els següents objectius: 

 

Figura 25. Objectius del full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà 

 

 
 

Font: elaboració pròpia  

  

Cohesionar i dinamitzar el sector agrari com un sector econòmic estratègic per 
al territori  

Facilitar l'accés a la terra per a les persones que hi vulguin impulsar 
activitats agràries 

Recuperar terres agràries en desús o en risc d'abandonament 

Impulsar projectes pilot per a facilitar el relleu generacional i l'accés a la 
terra del Pallars Jussà 

Contribuir a un territori configurat per un mosaic d'usos i de tipologia 
d'empreses 
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9. FULL DE RUTA PER A FACILITAR EL RELLEU GENERACIONAL I L’ACCÉS A LA 

TERRA AL PALLARS JUSSÀ 

 

El full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà recull 7 

accions a realitzar en els propers 5 anys (període 2020-2025), la implementació de les quals ha de 

permetre assolir els objectius definits prèviament.  

Les accions del full de ruta es presenten en un format de fitxa, on es detallen els següents aspectes: 

context, descripció, recursos humans i econòmics i calendarització. 

A continuació es llisten les accions que configuren el full de ruta calendaritzades:  

 

Figura 26. Accions i calendari del full de ruta  

Full de ruta per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà 

Nom acció 

  

Anualitat 

20 21 22 23 24 25 

1. Taula de concertació del relleu generacional i l’accés a la terra 

al Pallars Jussà 

      

2. Agent dinamitzador/a del sector agrari del Pallars Jussà       

3. Prova pilot d’accés a la terra en el sector de l’oli del Pallars        

4. Prova pilot d’acompanyament en el relleu per a la continuïtat 

dels ramats de pastura al Pallars Jussà 

      

5. Reflexió i innovació per a la dinamització del sector primari       

6. Impuls i promoció del servei Reempresa en el sector primari       

7. Jornada informativa sobre tipologies de contractes 

d’arrendament 

   8.   9.  

Font: elaboració pròpia  
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1. TAULA DE CONCERTACIÓ DEL RELLEU GENERACIONAL I L’ACCÉS A LA 

TERRA AL PALLARS JUSSÀ  

Context 

 

La diagnosi del present projecte ha mostrat com, fins a la data, el repte del relleu generacional no 

s’aborda a la comarca, “es deixa fer”, sense intentar incidir o orientar el futur de la comarca en 

aquest àmbit. 

 

Per altra banda, els espais d’intercanvi generats en el sí del projecte, com la Jornada “Qui 

continuarà treballant la terra al Pallars Jussà”, i la Reunió de Propostes d’Accions; han mostrat com 

sí que existeix una preocupació latent per aquesta realitat, tant per part de personal tècnic vinculat 

al sector com també per part de professionals agraris que veuen que la seva feina difícilment tindrà 

relleu. Alhora, s’ha fet palès com aquesta preocupació s’estén més enllà dels límits comarcals, atès 

que persones vinculades al sector agrari de comarques veïnes (Pallars Sobirà, Alta Ribagorça), hagin 

assistit també a aquests actes amb l’objectiu d’iniciar un camí en aquest sentit.  

 

Així mateix, les valoracions d’ambdós espais de treball han estat molt positives. En aquest sentit, les 

persones que hi han assistit han valorat molt positivament els continguts exposats en el sí de la 

Jornada “Qui continuarà treballant la terra al Pallars Jussà”, així com el debat generat en la mateixa. 

De la mateixa manera, les persones assistents a la Reunió de Propostes d’Accions valoren molt 

positivament aquest encontre, que ha permès, per una banda, establir coneixences entre agents i, 

de l’altra, iniciar la presa de consciència col·lectiva sobre aquesta realitat i la necessitat d’impulsar-

la conjuntament. 

 

Per al desenvolupament del present full de ruta, i per tal de poder-ne assolir la seva finalitat i 

objectius, és necessari reforçar el treball en xarxa, la creació d’aliances i la comunicació i 

coordinació entre els diferents agents públics, privats vinculats al sector agrari. 

 

És per això, i pel fet que és necessària una concertació dels diversos agents en la implementació 

del present full de ruta, que es proposa constituir la Taula de Concertació del Relleu Generacional i 

l’Accés a la Terra al Pallars Jussà, com a òrgan executiu en el qual s’anirà avançant, de manera 

coordinada, en la implementació de les accions previstes en aquest pla en concret i, en 

l’abordament del repte del relleu generacional en un sentit més ampli. En aquest sentit, i seguint la 

dinàmica iniciada a la reunió de Propostes d’Accions, es preveu que la Taula de Concertació tingui 

també un abast territorial més ampli, estenent la convocatòria a agents de les comarques veïnes 

com el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, així com també la coordinadora territorial del DARP Alt 

Pirineu.  
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Objectius 

 

 Garantir una implementació del present full de ruta concertada entre els diversos agents 

vinculats al sector primari de la comarca. 

 Consolidar un espai de treball entre agents vinculats al sector primari, que avanci cap a 

l’alineació d’objectius, l’apropament de posicions i la definició d’una estratègia unitària per 

al sector agrari de la comarca.  

 Canalitzar i compartir coneixements i expertesa per a l’impuls del full de ruta. 

 Avançar cap a un nou model de governança del sector agrari basat en la col·laboració i la 

cooperació entre els diferents agents públics i privats del sector. 

 Fer l’altaveu de les accions impulsades en el sí del full de ruta tot fent-ne difusió entre els 

seus usuaris o membres.  

 Aportar els seus coneixements i expertesa, i proposar millores i suggeriments, que permetin 

millorar el procés i aconseguir els resultats pretesos. 

Descripció 

 

Es proposa que la Taula de Concertació es reuneixi un mínim de dos cops l’any,  en les quals 

s’exposaran i es posaran en comú els avenços realitzats en el sí del full de ruta, i es debati sobre la 

idoneïtat de poder impulsar nous projectes vinculats a aquesta temàtica. 

La Taula de Concertació serà dinamitzada per l’Agent Dinamitzador/a del Sector Agrari del Pallars 

Jussà (acció 1.2), que serà la persona encarregada de convocar les reunions, dinamitzar-les i fer-ne 

les actes.  

 

A continuació es presenta una proposta en sentit ampli d’agents públics i privats que hauria 

d’incloure aquesta Taula de Concertació: 

- Consell Comarcal del Pallars Jussà 

- Oficines Comarcals del DARP del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça 

- Coordinadora territorial DARP Alt Pirineu i Aran 

- Escola Agrària del Pallars  

- Ajuntaments de la comarca 

- Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

- IDAPA 

- Escola de Pastors de Catalunya 

- Sindicats agraris presents a la comarca (UP, JARC) 

- Consorci Leader Pirineu Occidental  

- Pallars Actiu S.A  
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- Associacions de productors agraris (Associació de productors d’oli del Pallars, Comunitat de 

regants i expectants de la conca de Tremp, etc.) 

Recursos humans i econòmics 

 

Sou d’un tècnic/a amb dedicació parcial per a l’execució d’aquesta acció. 

Calendarització  

 

2020-2025 
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2. AGENT DINAMITZADOR/A DEL SECTOR AGRARI DEL PALLARS JUSSÀ 

Context 

A la comarca del Pallars Jussà hi ha diversos agents que intervenen  o tenen un paper de suport 

al sector primari. En aquest sentit, des de l’Oficina d’Agricultura s’informa i orienta sobre els 

diversos tràmits vinculats a l’activitat agrària, des dels sindicats agraris es dona suport en la 

tramitació de la DUN   i altres tràmits, i s’ofereix també assessorament en altres aspectes vinculats 

a l’activitat agrària com la gestió de fitosanitaris i pla de dejeccions. L’Escola Agrària del Pallars 

ofereix formació agrària i s’imparteix la formació per a les persones que s’incorporen a través dels 

ajuts a joves agricultors. Des de l’administració local, el Consell Comarcal del Pallars té com a línia 

estratègia el reforç al sector primari, i realitza i impulsa accions de suport al mateix (estudis, 

jornades, viatges d’intercanvi). Per la seva banda, l’Ajuntament de Tremp impulsa la campanya “Al 

teu gust”, enfocada a promocionar el producte agroalimentari local. Els Ajuntaments, en disposar 

molts d’ells de terrenys municipals (especialment boscos i espais de pastura), són qui regula l’ús i 

gestió que es fa d’aquestes terres. Finalment, existeixen altres agents de promoció econòmica del 

territori que també impulsen accions que tenen incidència en el sector agrari. És el cas de l’IDAPA, 

que dona suport a projectes del territori ha treballat en la identificació dels límits de terme; o bé 

Pallars actiu, que intervé i dona suport a l’impuls d’empreses del territori. També existeixen 

associacions, com la Comunitat de Regants i Expectants de la Conca de Tremp o l’Associació de 

Productors d’Oli del Pallars Jussà, que treballen per als objectius del seus associats. També cal 

destacar l’existència de l’Escola de Pastors, ubicada a Rialp, que encapçala un projecte de 

formació, pràctiques i inserció laboral de nous pastors. 

 

Malgrat aquesta diversitat d’agents, la situació real al Pallars Jussà és que cada agent desenvolupa 

les seves funcions de manera individual, i cap d’aquests agents treballa amb una visió integral de 

cohesionar i dinamitzar el sector, estratègia clau per a l’impuls de polítiques de territori.  

 

Així mateix, existeix certa reticència o desconfiança a projectes col·laboratius i/o cooperatius,  

com a conseqüència de males experiències de cooperatives agràries. És per aquest motiu, sumat a 

un caràcter força conservador i individualista del sector, que des dels agents privats tampoc es té 

massa interès a treballar per al sector agrari de la comarca en clau col·laborativa o també en clau 

d’innovació en el model econòmic del sector primari. 

 

Tot i aquesta realitat, la majoria d’agents del sector és conscient de la necessitat d’abordar d’una 

manera integral i amb visió global el repte del relleu generacional que afecta el sector, però que 

fins ara no ha estat “liderada” per cap d’aquests agents. 

 

Donada aquesta realitat, la present acció proposa crear la figura del “Dinamitzador/a del sector 

agrari del Pallars Jussà”, amb l’objectiu de suplir aquesta mancança del territori. 
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Objectius 

 

 Dinamitzar, impulsar la creació de xarxa i cohesionar els diversos agents vinculats al sector 

agrari del Pallars Jussà. 

 Ser l’agent impulsor de projectes innovadors en el sector agrari, enfocats a abordar, en 

col·laboració i de manera concertada amb tots els agents del territori, el repte del relleu 

generacional i altres problemàtiques del sector. 

 Participar i fer xarxa amb altres iniciatives (catalanes, estatals o europees) enfocades a 

abordar el repte del relleu generacional, per tal de poder transferir metodologies i 

coneixements.  

 Intervenir en les diferents accions que es recullen en aquest full de ruta, com a persona 

tècnica que les podria implementar.  

Descripció 

 

L’acció consisteix en disposar d’un tècnic/a dedicat exclusivament a dinamitzar el sector primari 

del Pallars Jussà, amb els objectius definits prèviament. Hauria de ser una persona proactiva, 

coneixedora del sector agrari, les seves característiques i dinàmiques, i amb habilitats per la gestió 

de grups i persones. Així mateix, aquesta persona podria ser la impulsora de les accions previstes 

en aquest Full de ruta que, si bé algunes d’elles poden ser externalitzades, convé que siguin 

tutoritzades per una persona que treballi de manera directa i constant amb els agents del territori, 

tant públics com privats.  

 

A continuació es llisten quines són les funcions d’aquesta persona tècnica: 

- Impuls i/o coordinació de les diverses accions previstes en aquest full de ruta.  

- Benchmarking i creació de xarxa amb altres iniciatives que puguin inspirar millores al 

sector primari del Pallars Jussà. 

- Creació de xarxa entre els agents del territori (públics i privats) per a la generació de 

confiances. 

- Disseny i impuls del mecanisme/s d’intermediació i d’accés a la terra més viable per 

aplicar a la comarca. 

- Inventari o base de dades de terres en procés d’abandonament o ermes per municipis. 

- Seguiment de pagesos que estan en edat de jubilació per a valorar l’opció d’un traspàs. 

- Analitzat l’opció d’impulsar un Espai Test a la comarca. 

Recursos humans i econòmics 

Sou d’un tècnic/a per a la contractació del dinamitzador/a. 
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Calendarització  

2020-2025 
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3. PROVA PILOT D’ACCÉS A LA TERRA EN EL SECTOR DE L’OLI DEL 

PALLARS JUSSÀ 

Context 

 

El sector oleícola al Pallars Jussà està prenent força els darrers anys, amb la constitució de 

l’Associació de Productors d’Oli del Pallars l’any 2015. A hores d’ara, aquesta associació compta 

amb més de 60 socis/es. L’objectiu de la mateixa és impulsar el sector oleícola comarcal mitjançant 

la professionalització del sector, la innovació i el coneixement de pràctiques exitoses, la recerca 

d’ajuts per al sector i la cooperació amb les administracions locals. Fins a la data, l’associació ha 

promogut diverses accions; com per exemple un Estudi sobre les varietats d’olivera autòctones del 

Pallars, l’impuls de finques experimentals amb varietats d’olivera per a aprofundir en els requisits 

de cultiu, de maneig, etc; així com també un viatge a Provença per a conèixer diferents experiències 

i iniciatives de producció i comercialització d’oli d’oliva.  

 

Des de l’associació es treballa per l’elaboració d’un oli Premium al Pallars, centrat en els valors 

associats a l’autenticitat de varietats locals i a un mètode de cultiu de treball en petites finques. El 

Pallars Jussà està al límit de les condicions climatològiques del conreu d'olivera, els hiverns en 

aquesta comarca són freds i, exceptuant els indrets d'alta muntanya, els estius són calorosos. El 

període lliure de glaçades comprèn, solament, els mesos de maig a octubre i la distribució de la 

precipitació és irregular. Aquestes condicions extremes de temperatura fa que les varietats locals 

conreades a la comarca estiguin adaptades al fred, la qual cosa les fan molt interessants. 

 

En aquest sentit, des del col·lectiu s’aposta per a fer viable el model de negoci centrat en l’obtenció 

d’un oli premium elaborat a partir del cultiu d’oliveres de varietats locals en petites finques i 

margeres, entenent que d’aquesta manera es contribueix a mantenir viu el paisatge de la comarca.  

 

Alhora, el cultiu d’oliveres requereix d’unes inversions relativament baixes, en comparació a 

d’altres sectors com per exemple l’engreix de porcs o bé el cultiu d’extensius, algunes de les 

orientacions més esteses a la comarca. Aquesta realitat fa que sigui una activitat agrària d’interès 

per aquelles persones interessades en iniciar un negoci en el sector agrari, però que no disposin 

dels recursos necessaris per a l’impuls d’altres tipus de negocis que requereixen de majors 

inversions. 

 

Segons representants del col·lectiu, el treball iniciat per l’associació està generant interès i 

consideren que el sector oleícola presenta un destacable potencial de creixement a la comarca, 

atès que existeix un consolidat mercat de consum per a oli Premium. Aquesta realitat fa que 

s’estigui recuperant el cultiu de l’olivera en diverses terres on s’havia abandonat. 

 

Aquestes diferents realitats del sector oleícola fan que es tracti d’una orientació productiva 
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emergent a la comarca, que alhora pot contribuir activament a garantir el relleu generacional del 

sector. 

 

És per aquesta realitat que es proposa realitzar un Prova pilot d’accés a la terra en el sector 

oleícola, centrant d’aquesta manera els esforços en iniciar el treball actiu en un sector que 

presenta elevades potencialitats en aquest sentit.  

Objectius 

 

 Iniciar una dinàmica de treball centrada en la intermediació per a l’accés a la terra al Pallars 

Jussà. 

 Promoure el sector oleícola del Pallars Jussà mitjançant la dinamització de terres 

potencialment destinades al cultiu de l’olivera. 

 Testar la viabilitat de l’impuls d’un mecanisme d’intermediació, per tal que pugui ser 

transferible a altres orientacions productives presents al territori.  

Descripció 

 

L’acció consisteix en dissenyar i impulsar un mecanisme d’intermediació per a l’accés a la terra 

centrat en la mobilització de finques aptes per al cultiu de l’olivera i en la cerca de persones 

interessades en realitzar una activitat agrària en aquestes finques.  

 

Aquesta acció hauria de ser liderada per l’agent dinamitzador/a del sector agrari del Pallars Jussà i 

s’estructuraria en les següents tasques: 

 

- Reunions amb l’Associació de Productors d’Oli del Pallars Jussà per tal de posar en comú les 

bases del mecanisme d’intermediació.  

 

- Treball sobre el terreny de cerca i identificació de terres aptes per al cultiu de les varietats 

locals  d’olivera. En funció dels recursos disponibles, aquest treball es pot centrar en 

identificar només aquelles finques on ja s’havia cultivat l’olivera, o bé també en altres 

finques no cultivades susceptibles d’acollir aquests cultius. També en funció dels recursos, 

aquesta cerca es centrarà en un menor o major abast territorial. 

 

- Elaboració dels documents associats als sistema d’intermediació:  models de contractes, 

formulari per a arrendadors, per a arrendataris, entre altres.  

 

- Xerrades informatives als pobles, en que s’exposi el projecte de l’Oli del Pallars i s’animi, 

tant a persones que disposen de terres a arrendar-les, com també a persones que vulguin 
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emprendre l’activitat agrària en aquest sector. 

 

- Creació de sinergies amb altres mecanismes d’intermediació i de facilitació del relleu 

generacional existents per tal de poder estendre la cerca de persones que vulguin 

emprendre en el sector agrari; com podria ser Terra Franca o bé el Reempresa.  

 

- Difusió sobre el mecanisme d’intermediació creat, a través de la interlocució amb agents 

clau del territori (Oficina Comarcal d’Agricultura, Escola de Formació Agrària, sindicats 

agraris, Ajuntaments, entre altres) i de la comunicació en un sentit ampli per tal de poder 

arribar als possibles demandants.  

 

- Treball d’intermediació per a la consecució d’acords. 

 

Es preveu que el disseny  i la posada en marxa del sistema d’intermediació es pugui fer en un 

termini d’un any, i després caldrà continuar realitzant una tasca de dinamització, imprescindible per 

tal que aquests mecanismes d’intermediació assoleixin resultats. Un cop el mecanisme estigui en 

funcionament, i en funció de la valoració dels resultats obtinguts i de la valoració que en facin els 

diversos agents, es pot valorar d’estendre’l a altres orientacions productives de la comarca de 

diversificació. 

Recursos humans i econòmics 

 

Sou d’un tècnic/a amb dedicació parcial per a l’execució d’aquesta acció. 

Calendarització  

 

Disseny i posada en marxa. 2021-2022 

Dinamització. 2022-2025  
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4. PROVA PILOT D’ACOMPANYAMENT EN EL RELLEU PER A LA 

CONTINUÏTAT DELS RAMATS DE PASTURA AL PALLARS JUSSÀ 

Context 

 

L’activitat ramadera en extensiu al Pallars Jussà històricament ha esta prou important. Així, quan la 

transhumància no s’havia esllanguit hi havia un intercanvi curiós de bestiar: a l’estiu, els ramats 

d’ambdós Pallars pujaven a les valls altes; a l’hivern, tots baixaven a la Conca. El de la vall Fosca 

tenia, també en aquest aspecte, un paper de transició. Mentre que a l’estiu transterminava, és a dir, 

pujava a les muntanyes dels seus termes mateixos, eixivernava a la Conca amb els altres.  

Actualment, les dades del cens agrari pel període 1999-2009 mostren que el sector ramader en 

extensiu de corder s’ha reduït tant en nombre d’explotacions (-28%) com en nombre de caps de 

bestiar (-24%), mentre que en el cas del cabrum s’han reduït les explotacions (-14%) però s’ha 

incrementat el nombre de caps de bestiar (+37%). En el cas del boví, que tant pot ser d’engreix 

estabulat com ser vaquí de cria en extensiu, tant el nombre d’explotacions com de caps de bestiar 

han incrementat (+32% i + 48%, respectivament).  

L’activitat ramadera de pastura és indispensable per mantenir les terres de pastura i fer un control 

del sotabosc com a preventiu dels incendis forestals, a més del caràcter multifuncional que 

representa de conservació del paisatge, arrelament al territori, patrimoni cultural, etc.  

L’activitat ramadera en extensiu i de pastura ha anat en retrocés per diversos motius: una pèrdua 

de continuïtat de l’ofici de pastor, necessari i indispensable; la difícil viabilitat econòmica de les 

explotacions per uns preus de la carn que no acompanyen; una davallada en el consum de la carn 

vermella; entre d’altres.  

D’altra banda, els municipis del Pallars Jussà amb terrenys comunals que compten amb terres de 

pastura mostren el seu interès en que es pugui continuar l’activitat de pastura que històricament hi 

ha hagut als seus terrenys per mantenir el paisatge i sobretot, com a prevenció dels incendis 

forestals. Alhora, també apunten que, degut a un aminorament de l’activitat ramadera de pastura, 

les terres de pastura es van tancant i emboscant i amb el temps, el bosc va guanyant terreny al que 

fins ara era un camp de pastura.  

A Catalunya es compta amb l’Escola de Pastors, dinamitzada per l’associació Rurbans, amb més de 

deu anys de trajectòria, que fomenta la continuïtat de l’ofici de pastor a través de la formació i la 

realització de pràctiques en explotacions ramaderes de pastura, així com també promou la inserció 

laboral dels i les joves pastores en el sector.  

Al Pallars Jussà, com també passa en altres comarques catalanes, les explotacions ramaderes de 

pastura (corder, cabrum, boví, equí) que no compten amb relleu generacional dins la mateixa 

família acostumen a vendre’s (o malvendre’s) el ramat a un altre ramader conegut que li interessa 

ampliar el ramat. No obstant, actualment no hi ha cap acompanyament d’aquests ramaders en 

procés de jubilació i sense relleu per facilitar el traspàs de l’explotació cap a nous pastors que es 

volen incorporar al sector o cap a pastors en actiu.  

Per últim existeixen iniciatives en altres comarques catalanes que promouen l’activitat ramadera de 



 
93 

pastura com una estratègia de prevenció dels incendis forestals. A tall d’exemple, es poden citar les 

iniciatives de Boscos de Pastura al Lluçanès (https://www.llucanes.cat/programa/boscos-pastura/); 

Ramats de Foc https://www.ramatsdefoc.org/ca/ o el projecte Life Montserrat 

https://lifemontserrat.eu/ 

Objectius 

 Fomentar la continuïtat de l’activitat ramadera de pastura a través del traspàs 

d’explotacions a punt de jubilar-se i sense relleu. 

 Afavorir la incorporació de nous pastors/es a la comarca.  

 Fomentar la conservació de les pastures com a estratègia de prevenció dels incendis 

forestals i de conservació del paisatge.  

Descripció 

 

L’acció consisteix en dissenyar un mecanisme i fer una prova pilot per afavorir el relleu o el traspàs 

cap a nova pagesia de les explotacions ramaderes en extensiu del Pallars Jussà que no compten amb 

relleu generacional.  

Per a posar en marxa aquesta acció, es requereix d’una persona coordinadora, que pot ser l’agent 

dinamitzador/a del sector primari al Pallars Jussà (acció 1.2.); i del treball en col·laboració amb 

l’oficina comarcal del DARP al Pallars Jussà, els sindicats agraris, l’’Escola de Pastors i l’Escola Agrària 

del Pallars, amb qui s’hauran fet reunions prèvies per organitzar l’acció.  

 

Per al disseny i posada en marxa d’aquesta acció, es proposen les següents tasques: 

- Reunions de disseny i coordinació amb l’Oficina Comarcal del DARP al Pallars Jussà, l’Escola 

Agrària del Pallars i l’Escola de Pastors per tal de posar en comú el disseny i funcionament 

de l’acció.  

 

- Elaboració dels documents associats als sistema d’intermediació:  models de contractes, 

formulari per a arrendadors, per a arrendataris, entre altres.  

 

- Realització de xerrades informatives als pobles, on es presenti el servei i s’identifiquin i 

detectin pagesos en edat de jubilació i amb ramat que no tenen relleu generacional. 

 

- Establiment de contacte amb aquests ramaders per conèixer si compten amb relleu 

generacional o no, i si saben com gestionaran el ramat (si el traspassaran a algun ramader 

conegut, si se’l vendran a l’escorxador, etc.). En el cas dels qui es detecti que no tenen 

relleu generacional i que no saben com donar sortida al seu ramat, se’ls informarà que hi ha 

la possibilitat d’establir contacte amb l’Escola de Pastors i amb l’Escola Agrària del Pallars 

per promoure un intercanvi amb algun dels seus alumnes que estigui buscant terra i/o 

https://www.llucanes.cat/programa/boscos-pastura/
https://www.ramatsdefoc.org/ca/
https://lifemontserrat.eu/
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ramat i valorar una possible transferència de l’explotació. 

 

- En el cas que hi estiguin interessats, l’agent dinamitzador/a del sector primari al Pallars 

Jussà s’encarregarà de coordinar l’intercanvi i també assistirà a la trobada amb una finalitat 

de mediadora per facilitar que es pugui arribar a un acord. 

 

- Creació de sinergies amb altres mecanismes d’intermediació i de facilitació del relleu 

generacional existents per tal de poder estendre la cerca de persones que vulguin 

emprendre en el sector agrari; com podria ser l’Escola de Pastors, Terra Franca o bé el 

Reempresa.  

 

Es preveu que el disseny  i la posada en marxa del sistema d’intermediació es pugui fer en un 

termini d’un any, i a continuació es posaria en marxa i al cap d’un any del seu funcionament, caldria 

fer-ne una valoració dels resultats i si cal, emprendre les mesures pertinents per a millorar.  

Recursos humans i econòmics 

 

Sou d’un tècnic/a per a l’impuls de l’acció. 

Calendarització  

 

Disseny i posada en marxa. 2021-2022 

Dinamització i valoració de la prova pilot. 2022-2025  
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5. REFLEXIÓ I INNOVACIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ DEL SECTOR PRIMARI  

Context 

 

En el transcurs de la fase de diagnosi d’aquest (realització d’entrevistes), s’ha fet palesa la manca de 

consciència generalitzada del repte que presenta el relleu generacional al sector primari en 

aquesta comarca i el desconeixement dels mecanismes que hi ha per facilitar l’accés a la terra, així 

com també s’ha constatat l’absència d’agents públics o privats que tinguin previst abordar-ho o 

intercedir per enfocar el relleu al sector primari cap a un determinat model que aporti més valor 

afegit i que garanteixi la viabilitat del sector, no només en PIB sinó també pel que fa el nombre de 

persones afiliades. En aquest sentit, es detecta que des dels agents públics aquest tema no 

s’aborda, “es deixa fer”, sense intentar incidir o orientar el futur de la comarca en aquest àmbit, 

considerant que des de l’àmbit local no hi ha marge per a impulsar canvis en aquest sector,  atès 

que està molt subjecte a les normatives marcades per Europa o pel propi Departament 

d’Agricultura.  

 

Alhora, també s’ha detectat en el sí d’aquest treball certa reticència o desconfiança a projectes 

col·laboratius i/o cooperatius,  com a conseqüència de males experiències de cooperatives 

agràries. És per aquest motiu, sumat a un caràcter força conservador i individualista del sector, que 

des dels agents privats tampoc es té massa interès a treballar per al sector agrari de la comarca en 

clau col·laborativa o també en clau d’innovació en el model econòmic del sector primari. 

 

D’altra banda, sí que hi ha certes iniciatives sorgides de l’àmbit privat que aposten per activitats i 

projectes agraris que cerquen una major valor afegit, i que s’aborden de manera col·laborativa, 

com podria ser el cas de l’associació de productors l’oli o el col·lectiu de productors de vinya.  

 

Paral·lelament, i durant el transcurs d’aquest treball, s’han detectat diversos mecanismes per a 

facilitar el relleu generacional i promoure l’accés a la terra que serien útils per al territori com a 

metodologies i eines per dinamitzar i diversificar l’economia agrària, que generen interès per part 

d’alguns agents de la comarca, però que alhora, manifesten el seu desconeixement sobre el seu 

funcionament. 

 

En aquest context, es fa palesa la necessitat que els diferents agents públics i privats de l’àmbit 

territorial que tenen alguna relació amb el sector primari reflexionin a nivell de comarca, i 

contemplant també les possibles col·laboracions amb les comarques veïnes de l’àmbit pirinenc amb 

una situació similar, com afrontar el repte del relleu generacional i la continuïtat del sector primari, 

tot creant espais de  trobada i creant una xarxa territorial de cooperació que pugui confluir en una 

estratègia territorial. 

Objectius 
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 Crear un espai de trobada, de debat i de treball conjunt a nivell comarcal, i si s’escau, obert 

també a nivell d’àmbit pirinenc, amb els agents públics i privats que tenen relació amb el 

sector primari, per afrontar el repte de la continuïtat del sector primari tenint en compte les 

premisses del relleu generacional i les noves incorporacions, la innovació, la diversificació, el 

valor afegit, la cooperació i la dinamització de la petita pagesia per treballar per un model 

agrari divers, de qualitat i arrelat al territori.      

 Identificar bones pràctiques de dinamització del sector primari en altres territoris i transferir 

coneixements que poden ser d’inspiració per a la comarca per fer possible la continuïtat de 

l’ocupació en aquest sector.  

 Intercanviar punts de vista, generar debats i reflexions, crear un clima de confiança i trobar 

punts en comú que puguin ser la llavor per a generar noves línies de treball per a la 

dinamització d’aquest sector econòmic i el desenvolupament local de la comarca.  

 Afavorir la col·laboració i la cooperació entre els sectors públic i privat del territori amb 

relació amb el sector primari per a la dinamització d’aquest sector econòmic.  

 Promoure l’ocupació en el sector primari i retenir la població jove a la comarca, donant 

oportunitats d’ocupació en aquest sector econòmic.    

Descripció 

 

L’acció consisteix en el disseny, organització, dinamització i realització d’unes jornades de reflexió i 

innovació per a la dinamització del sector primari. Aquestes jornades s’estructuren en 3 sessions 

diferenciades:  

 

- Dues sessions temàtiques, en cadascuna de les quals es comptarà amb la intervenció de 

dues iniciatives en funcionament, respectivament; en total, seran 4 ponències, com a bones 

pràctiques a conèixer;  

- I una tercera sessió de debat i conclusions.  

La proposta inicial d’experiències a convidar és: Terra Franca, Banc de terres del Priorat, Projecte 

d’Espai Test del Camp de Tarragona i Suport Pagès. 

  

Es preveu que cada sessió tingui una durada de 2,5 hores, en un horari que s’adeqüi a la 

disponibilitat dels destinataris, i que es reparteixin al llarg de l’any.  

 

El perfil de les persones destinatàries de les jornades directament són els agents de la comarca que 

tenen relació directa amb el sector primari, entre els quals, s’identifiquen els següents: 

 

- Consell Comarcal del Pallars Jussà. Responsables polítics i tècnics de promoció econòmica i 

desenvolupament local.  
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- Ajuntaments de la comarca. Responsables polítics i tècnics de promoció econòmica i 

desenvolupament local.  

- Oficina Comarcal del DARP 

- Escola Agrària del Pallars 

- GAL Leader Pallars Ribagorça 

- IDAPA  

- Comunitat de regants i expectants de la conca de Tremp 

- Associació de productors d’oli  

- Empreses agràries i pagesos a títol individual 

- Escola de Pastors 
 

Per a l’impuls caldrà a terme una fase de disseny de les jornades, una fase d’organització, 

coordinació i realització i una fase d’avaluació. 

Recursos humans i econòmics 

 

6.500 € per al disseny, coordinació i avaluació de les sessions  

Calendarització  

 

Any 2020 
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6. IMPULS I PROMOCIÓ DEL SERVEI REEMPRESA AL SECTOR PRIMARI 
 

Context 

 

El sector primari al Pallars Jussà presenta un procés de regressió, ja que entre el 1999 i el 2009 la 

superfície agrària s’ha reduït en un 28%, i el nombre d’explotacions agràries s’ha reduït en un -8%. 

Així mateix, es detecta un clar envelliment del sector: mentre que el 1999 un 25% dels titulars eren 

menors de 45 anys, el 2009 aquesta franja d’edat només representava el 17% dels titulars. A l’altre 

extrem els majors de 65 anys representaven un 32% dels titulars el 2009, 4 punts per sobre de l’any 

1999. Això fa que les noves incorporacions no són suficients per garantir el relleu i el recanvi al 

sector primari. L’índex de recanvi és del 9% l’any 2009. Així mateix, existeixen diverses dificultats 

d’accés a la terra, com són la manca d’informació, els ajuts de la PAC vinculats a la terra, els recels 

de la propietat a llogar, l’aferrament a la propietat.  

 

Per altra banda, es detecta el sorgiment d’un nou model d’empreses agràries i ramaderes 

encapçalades per persones joves (de la comarca o de fora, del sector o nouvingudes) que tenen un 

model de negoci centrat en el cercle tancat i la venda directa i que diversifiquen en cultius i aposten 

per un producte d’alt valor afegit. 

 

Amb aquest context, es fa necessari treballar per tal de garantir un relleu generacional el sector 

agrari. Aquest és un dels objectius del servei Reempresa (iniciativa de la patronal Cecot i 

Autoocupació) orientat al sector primari per al relleu a les empreses agràries. El servei Reempresa 

de Catalunya permet posar en contacte persones empresàries que busquen vendre el seu negoci i 

persones emprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat. El sindicat Unió de Pagesos compta 

amb un acord de col·laboració amb Cecot per oferir als afiliats i afiliades al sindicat agrari el servei 

de Reempresa. L’objectiu d’aquesta col·laboració és, per una banda, impulsar i estructurar la 

transmissió empresarial dels seus afiliats i afiliades i per l’altra, evitar el tancament de petites 

explotacions familiars agrícoles i ramaderes del país per falta de relleu i la destrucció d’ocupació.   

Permet posar en contacte persones empresàries que busquen vendre el seu negoci i persones 

emprenedores disposades a donar-los-hi continuïtat.  

 

Al Pallars Jussà ja existeix un tècnic/a del Consell Comarcal que dinamitza el sector Reempresa. Si bé 

és un servei que existeix, es detecta que actualment hi ha poques explotacions agràries que 

treballin el seu relleu generacional a través d’aquesta via. La present acció consistiria en donar a 

conèixer i fer difusió d’aquest servei  tant a persones que vulguin arrendar les seves terres, com 

també a persones que tinguin interès en iniciar una activitat en el sector primari.  

Objectius 
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 Afavorir la instal·lació de nous emprenedors/es agraris/ramaders. 

 Promoure el relleu generacional.  

 Afavorir l’accés a la terra.  

 Donar continuïtat a una explotació agrària en funcionament. 

Descripció 

 

L’acció consisteix en potenciar el servei ja existent Reempresa però enfocat i especialitzat en el 

sector agrari de la comarca. Atès que es tracta d’un servei que ja disposa de recursos tècnics 

destinats, l’acció proposada passa per fer una campanya de difusió al sector agrari de la comarca, 

amb l’objectiu de donar-lo a conèixer i facilitar-ne l’ús. Els passos que caldria fer són: 

1- Xerrada informativa a agents clau del sector, informant-los del serveis del Reempresa: 

Personal tècnic de l’oficina del DARP, sindicats agraris, associacions de productors, 

Comunitat de Regants i expectants de la conca de Tremp. 

2- Campanya de difusió a mitjans locals sobre aquest servei, en que s’exposi quins serveis 

específics es poden oferir i en que poden ajudar al relleu en el sector agrari. 

3- Presentacions del servei en reunions i actes en que hi hagi presència de professionals del 

sector agrari; amb l’objectiu de donar-lo a conèixer (reunions dels sindicats, de les 

associacions, jornades formatives PATT, entre altres). 

 

L’assessorament que es presta en el sí del Servei Reempresa té un caràcter genèric per a tota 

tipologia d’empresa. És per aquest motiu que és complementari amb altres accions que es puguin 

impulsar en el sí del present full de ruta, com són la Prova pilot d’accés a la terra en el sector 

oleícola i tota la feina que pugui dur a terme l’Agent dinamitzador del sector primari del Pallars 

Jussà. Per aquest motiu, aquesta acció es planteja en una fase inicial, quan encara no s’hagin 

consolidat aquests altres mecanismes que donen una resposta més adequada a les necessitats del 

sector primari. 

 

El Servei Reempresa ofereix:  

- Serveis específics per a les empreses cedents:  

o Elaboració de l’oferta de cessió. 

o Orientació en la determinació del valor del negoci. 

o Assessorament sobre els preparatius per a la venda de l’empresa. 

o Estudi de l’empresa. 

o Recerca de compradors/es potencials. 

o Assessorament en la negociació amb l’entorn afectat. 

o Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el/la cedent i el/la 

reemprenedor/a. 
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o Transferència del know-how de la part cedent a la part reemprenedora. 

- Serveis específics per als reemprenedors:  

o Estudi del pla de cessió de l’empresa/es que t’interessa/en. 

o Definició del projecte de reemprenedoria. 

o Assessorament en l’elaboració del pla de reempresa. 

o Orientació en la valoració de les empreses que t’interessen. 

o Assessorament en la recerca de finançament. 

o Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el/la cedent i tu. 

Recursos humans i econòmics 

 

Assumible amb recursos propis per part de la persona coordinadora del Servei Reempresa. 

1.000 euros per la campanya de difusió a mitjans locals 

Calendarització  

 

Any 2020-2021 
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7. JORNADA INFORMATIVA SOBRE TIPOLOGIES DE CONTRACTES DE 

CONREU 

Context 

 

La Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu, en el seu article primer, defineix els 

contractes de conreu com “els contractes d'arrendament rústic, parceria i, en general, tots els 

contractes, qualsevol que sigui llur denominació, pels quals se cedeix onerosament l'aprofitament 

agrícola, ramader o forestal d'una finca rústica. El contracte de conreu pot incloure una explotació 

agrària, entesa com un conjunt de béns i drets que conformen una unitat econòmica” 

Pel que fa a la legislació civil, la llei 3/2017 de del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 

obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en el 

capítol tercer, relatiu als contractes sobre objecte aliè, incorpora la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de 

contractes de conreu. En aquest capítol tercer, s'estableixen tres seccions diferenciades. La primera, 

amb les subseccions corresponents, inclou les disposicions generals dels contractes de conreu, 

l'arrendament rústic, la parceria i la masoveria. La secció segona, prenent com a base l'anterior 

arrendament amb finalitats de protecció del patrimoni natural, incorpora un nou contracte de 

custòdia del territori, que es tipifica a partir del títol de constitució contractual i amb independència 

del dret personal o real constituït. Finalment, la secció tercera regula l'arrendament per a pastures. 

Arrel de la diagnosi realitzada, s’ha pogut detectar que encara hi ha traspassos de terres que es 

realitzen sense contracte i es fan de paraula. Aquesta pràctica es dona sobretot entre gent d’edat 

més avançada que no volen fer papers perquè els genera certs recels i desconfiances i hi ha la 

creença que si es fa un contracte, després no es pugui recuperar la terra o el procés sigui més 

complicat. No obstant, aquesta creença és fruit del desconeixement sobre les diferents tipologies 

de contracte i les seves característiques i funcionament. Alhora, també hi ha força desinformació 

sobre la formalització de contractes de conreu i el traspàs dels drets de pagament únic. En la 

diagnosi s’ha manifestat que encara hi ha casos on es traspassen les terres però els drets de 

pagament únic els conserva el titular de la terra, amb la conseqüent dificultat que això representa 

per al pagès que les arrenda, que no pot gestionar la DUN d’aquella terra directament. 

D’altra banda, la llei de contractes de conreu també preveu altres tipologies de contracte que 

poden ser d’interès per a la comarca, com els acords de custòdia del territori, atès que al Pallars 

Jussà hi ha entitats de custòdia del territori que i la custòdia agrària podria ser també un mecanisme 

per protegir determinats elements d’interès patrimonial que es poden trobar en un sòl d’ús agrari.  

La realització d’una xerrada informativa sobre les diferents tipologies de contracte de conreu 

adreçada a pagesos i pageses, sobretot aquells/es que tenen previst jubilar-se i volen traspassar la 

terra, permetria resoldre dubtes i esvair falses creences, i estendre la pràctica de formalitzar 

contractes d’arrendament en els traspassos de terra amb seguretat jurídica. En aquesta xerrada 

també es podria abordar el tema dels drets de pagament únic i el seu traspàs.  

Objectius 



 
102 

 Donar informació sobre les diferents tipologies de contractes de conreu existents i les seves 

especificitats. 

 Resoldre dubtes i esvair falses creences o desinformacions.  

 Contribuir a estendre la pràctica de la formalització de contractes en els traspassos de 

terres i donar seguretat jurídica a ambdues parts.   

Descripció 

 

Aquesta acció la pot desenvolupar l’Agent dinamitzador/a del sector agrari al Pallars Jussà (acció 

1.2).  

L’acció consisteix en la preparació, coordinació i realització d’una jornada informativa sobre les 

tipologies de conreu. 

Aquesta jornada s’adreça principalment al conjunt de pagesos i pageses de la comarca, i en especial, 

a aquells/es que es troben en edat de jubilació i han de fer un traspàs. En un segon nivell, també 

s’adreça a les gestories de la comarca que formalitzen contractes, a les quals la jornada els pot 

resultar interessant per actualitzar continguts.  

 

Per a la preparació, caldrà identificar la persona o persones expertes en aquesta normativa que 

poden encarregar-se de la xerrada informativa.  

També caldrà preparar un programa per a fer difusió de la jornada, i identificar els diferents canals 

de difusió més adients per arribar als perfils de les persones destinatàries.  

 

Els continguts de la jornada informativa poden ser els següents:  

- La llei de contractes de conreu 

- Tipologies de contractes de conreu, funcionament, especificitats 

- Forma i contingut dels contractes de conreu 

- Contractes de conreu i drets de pagament únic 

- L’extinció del contracte 

- La renda 

Recursos humans i econòmics 

Sou d’un tècnic/a per a la realització d’aquesta acció.  

750€ per als honoraris de la persona experta.  

Calendarització  

Any 2020 
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- Departament d’Empresa i Coneixement. Observatori del Treball i Model Productiu. 

- Elfocat Associació de Propietaris Forestals de Catalunay. http://www.elfocat.cat/ 

- Escola de Pastors de Catalunya  

- Fundació del Món Rural http://www.fmr.cat/  

- Idescat. El municipi en xifres: https://www.idescat.cat/emex/ 

- Idescat. Cens agrari: https://www.idescat.cat/pub/?id=censag 

- Indicadors de Sobirania Alimentària a Catalunya (Arran de Terra. 2018). 

http://indicadors.arrandeterra.org/ 

- Joves al Camp. Estudi quantitatiu i qualitatiu les incorporacions al sector agrari a Catalunya a 

partir de la mesura 112 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 

Programa Odisseu  http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2018/10/Joves-al-Camp-

Odisseu-2.pdf 

- Pla de desenvolupament econòmic i social del Pallars Jussà. Consell Comarcal del Pallars Jussà 

i Ajuntament de Tremp. 2017. 

- Observatori Forestal de Catalunya: http://www.observatoriforestal.cat/forests_publiques/ 

- Xarxa de Conservació de la Natura http://www.xct.cat/  

- Wikipèdia 
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PROGRAMA PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA I EL RELLEU GENERACIONAL  EN EL SECTOR PRIMARI A LA 

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 

MODEL ENTREVISTA AGENTS VINCULATS AL SECTOR PRIMARI  

Nom i cognoms persona entrevistada:______________________________________________________________ 

Càrrec:_______________________________________________________________________________________ 

Data entrevista:________________________________________________________________________________  

Telèfon:______________________________________ Correu electrònic:_________________________________ 

 

1. Caracterització a nivell qualitatiu del sector :  

a. tipus d’activitat agrària predominant;  

b. grau d’innovació (sectors emergents, aparició de nous cultius, noves varietats, nous projectes 

empresarials, etc.); quin perfil lidera aquesta innovació (joves, de la comarca o de fora, empreses, 

etc.) 

c. grau de professionalització del sector (està format? Etc.);  

d. valor afegit de les produccions agràries al llarg de la cadena (només cultiu? Produccions integrades, 

ecològiques? Evolució del valor afegit?  

e. O també hi ha transformació? 

f.  I comercialització: quins són els principals canals de comercialització (directe, intermediari, integració 

vertical, etc.) i mercats (comarca, català, estatal, exportació) 

g. Estructura sociodemogràfica per sectors productius (extensius, vinya, olivera, ramaderia 

i. Edat del sector per sectors productius;  

ii. Incorporacions al sector  

iii. Relleu generacional dins una mateixa explotació. Quan té lloc el relleu: quan el titular es 

jubila? Fins que mor?  

iv. El relleu generacional és suficient per sostenir el sector? O bé falten pagesos que 

s’incorporin?  

 

2. Caracterització de la situació al Pallars Jussà pel que fa a l’accés a la terra.  

a. Coneix si hi ha demanda de terres? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

b. Quins perfils demanden aquestes terres (explotacions ja existents que necessiten més terra: per ex, 

granges per abocar-hi dejeccions: són explotacions familiars o són grups empresarials de fora? O bé 

terra per a pastures?; nous emprenedors: són gent de la comarca o nouvinguts?  

c. Amb quines dificultats es troben la gent que vol accedir a terres: propietari no vol arrendar (motius: 

desconfiança; desconeixement o inseguretat jurídica per formalitzar el contracte d’arrendament; 

preus massa elevats; accessos deficients; manca d’infraestructures necessàries per a l’activitat (per 

ex, cobert per a les eines, corral per a bestiar, aigua, casa, etc.); terres poc productives; 

desconeixement dels titulars de terres abandonades, etc.? 

d. Quin és el preu de l’arrendament?  

e. Hi ha ‘especulació’ de la terra en la zona que es modernitzarà al regadiu?  



f. Hi ha inversors en terres agràries amb capital exògen?  

g. Hi ha terres abandonades? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

h. Són terres productives o són terres més marginals, amb baixos rendiments agraris?  

i. A nivell d’ajuntaments, hi ha algun ajuntament que s’estigui plantejant algun sistema per facilitar 

l’accés a la terra? I a nivell de privats?  

 

3. Iniciatives existents al territori de suport a l’emprenedoria al sector agrari a la comarca:  

a. Coneix si hi ha alguna iniciativa a nivell local, pública o privada 

i. relleu reempresa pagesa, banc de terres o similar, vivers d’empreses agràries, espai test, 

formació agrària, formació empresarial de projectes agraris, etc. ? 

b. Sap com funciona?  

 

4. Veu alguna oportunitat per fer algun mecanisme en algun sector productiu / municipi / subàmbit?  

5. Com podria funcionar? 

 

6. Identificació de persones per entrevistar (perfil: jove pagès/a; pagès a punt de jubilar-se o jubilat)  

 



 

PROGRAMA PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA I EL RELLEU GENERACIONAL  EN EL SECTOR PRIMARI A LA 

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 

MODEL ENTREVISTA ENS LOCALS  

Nom i cognoms persona entrevistada:______________________________________________________________ 

Càrrec:_______________________________________________________________________________________ 

Data entrevista:________________________________________________________________________________  

Telèfon:______________________________________ Correu electrònic:_________________________________ 

 

1. Caracterització de la superfície agrària de titularitat municipal :  

a. Si disposeu de terrenys municipals o comunals  

b. Tipus d'ús d'aquests terrenys (agrícola, ramader, forestal, erm, etc.) 

c. Si teniu coneixement de gent que estigui interessada amb accedir a terres o bé que hi hagi demanda 

de terres 

d. Si creieu que hi ha terres abandonades al vostre municipi o bé n’hi pot haver en un futur proper (5-10 

anys)? 

e. Si creieu que és necessari fer algun pas per a facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional? 

 

2. Caracterització de la situació al Pallars Jussà pel que fa a l’accés a la terra.  

a. Coneix si hi ha demanda de terres? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

b. Quins perfils demanden aquestes terres (explotacions ja existents que necessiten més terra: per ex, 

granges per abocar-hi dejeccions: són explotacions familiars o són grups empresarials de fora? O bé 

terra per a pastures?; nous emprenedors: són gent de la comarca o nouvinguts?  

c. Amb quines dificultats es troben la gent que vol accedir a terres: propietari no vol arrendar (motius: 

desconfiança; desconeixement o inseguretat jurídica per formalitzar el contracte d’arrendament; 

preus massa elevats; accessos deficients; manca d’infraestructures necessàries per a l’activitat (per 

ex, cobert per a les eines, corral per a bestiar, aigua, casa, etc.); terres poc productives; 

desconeixement dels titulars de terres abandonades, etc.? 

d. Quin és el preu de l’arrendament?  

e. Hi ha ‘especulació’ de la terra en la zona que es modernitzarà al regadiu?  

f. Hi ha inversors en terres agràries amb capital exògen?  

g. Hi ha terres abandonades? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

h. Són terres productives o són terres més marginals, amb baixos rendiments agraris?  

i. A nivell d’ajuntaments, hi ha algun ajuntament que s’estigui plantejant algun sistema per facilitar 

l’accés a la terra? I a nivell de privats?  

 

3. Iniciatives existents al territori de suport a l’emprenedoria al sector agrari a la comarca:  

a. Coneix si hi ha alguna iniciativa a nivell local, pública o privada 

i. relleu reempresa pagesa, banc de terres o similar, vivers d’empreses agràries, espai test, 

formació agrària, formació empresarial de projectes agraris, etc. ? 



b. Sap com funciona?  

 

4. Veu alguna oportunitat per fer algun mecanisme en algun sector productiu / municipi / subàmbit?  

5. Com podria funcionar? 

 

6. Identificació de persones per entrevistar (perfil: jove pagès/a; pagès a punt de jubilar-se o jubilat)  

 



 

PROGRAMA PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA I EL RELLEU GENERACIONAL  EN EL SECTOR PRIMARI A LA 

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 

MODEL ENTREVISTA PAGESOS PROPERS A LA JUBILACIÓ O JA JUBILATS   

Nom i cognoms:_______________________________________________________________________________ 

Activitat:___________________________________________________________________________________ 

Nom Empresa Agrària:__________________________________________________________________________ 

Data entrevista:________________________________________________________________________________  

Telèfon:______________________________________ Correu electrònic:_________________________________ 

 

1. Caracterització de l’explotació :  

a. tipus d’activitat agrària;  

b. grau d’innovació (nous cultius, noves varietats, nous projectes empresarials, etc.);  

c. valor afegit de les produccions agràries al llarg de la cadena (només cultiu? Produccions integrades, 

ecològiques? Evolució del valor afegit?  

d. O també hi ha transformació? En quines instal·lacions? 

e. I comercialització: quins són els principals canals de comercialització (directe, intermediari, integració 

vertical, etc.) i mercats (comarca, català, estatal, exportació) 

f. Estructura sociodemogràfica  

i. Edat del titular;  

ii. Formació 

iii. Mà d’obra (familiar/assalariada) 

iv. Relleu generacional a l’explotació. Quan té lloc el relleu: quan el titular es jubila? Fins que 

mor? A qui es fa el relleu (fill/a, nebot/da, conegut/da) 

2. Superfície agrària : 

a. Titularitat de la terra  

i. Si no s’és el propietari, demanar per quin tipus de relació tenen amb el propietari 

(arrendament, parceria, cessió o traspàs, altres). Preu, durada, altres  

b. Superfície agrària utilitzada (cultiu, pastura) 

c. Superfície agrària no utilitzada (hi ha algun tros de la finca que no es conreï, que estigui abandonat o 

en desús?  

i. Si és que sí, en quin estat d’abandonament es troba (poc o molt abandonat) ,  

ii. És una terra de fàcil accés o es troba en una zona marginal?  

iii. Què caldria fer per a posar-lo en actiu (caldria només tornar a llaurar, desherbar, o s’hauria 

de fer alguna rompuda o altra acció?) 

iv. Li podria interessar que algú (familiar, conegut o de fora) recuperi aquell tros? 

v. Estaria disposat/da a posar aquest tros en algun registre públic de terres en desús? En 

cessió/traspàs de la propietat, o en condició d’arrendament?  

vi. Quines condicions s’haurien de complir per facilitar que algú altre utilitzi aquell tros? 

1. Que sigui familiar, algú conegut o ‘de fiar’, o indiferent 

2. Que tingui un projecte tipus ‘pla d’empresa’ o similar 



3. Que sigui un projecte agrari/ramader de producció ecològica o s’hi assembli 

4. Que hi hagi algú extern que faci de mediador i negociador entre el titular i la nova 

persona 

5. Que es faci d’acord amb un contracte. Durada? Preu de cessió/arrendament? 

6. Que hi hagi un seguiment posterior de la persona que treballa la terra per 

acompanyar-la   

 

3. Opinió sobre la situació al Pallars Jussà pel que fa a l’accés a la terra.  

a. Coneix si hi ha demanda de terres? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

b. Quins perfils demanden aquestes terres (explotacions ja existents que necessiten més terra: per ex, 

granges per abocar-hi dejeccions: són explotacions familiars o són grups empresarials de fora? O bé 

terra per a pastures?; nous emprenedors: són gent de la comarca o nouvinguts?  

c. Amb quines dificultats es troben la gent que vol accedir a terres: propietari no vol arrendar (motius: 

desconfiança; desconeixement o inseguretat jurídica per formalitzar el contracte d’arrendament; 

preus massa elevats; accessos deficients; manca d’infraestructures necessàries per a l’activitat (per 

ex, cobert per a les eines, corral per a bestiar, aigua, casa, etc.); terres poc productives; 

desconeixement dels titulars de terres abandonades, etc.? 

d. Quin és el preu de l’arrendament?  

e. Hi ha ‘especulació’ de la terra en la zona que es modernitzarà al regadiu?  

f. Hi ha inversors en terres agràries amb capital exògen?  

g. Hi ha terres abandonades? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

h. Són terres productives o són terres més marginals, amb baixos rendiments agraris?  

i. A nivell d’ajuntaments, hi ha algun ajuntament que s’estigui plantejant algun sistema per facilitar 

l’accés a la terra? I a nivell de privats?  

 

4. Iniciatives existents al territori de suport a l’emprenedoria al sector agrari a la comarca:  

a. Coneix si hi ha alguna iniciativa a nivell local, pública o privada 

i. relleu reempresa pagesa, banc de terres o similar, vivers d’empreses agràries, espai test, 

formació agrària, formació empresarial de projectes agraris, etc. ? 

b. Sap com funciona?  

 

5. Veu alguna oportunitat per fer algun mecanisme en algun sector productiu / municipi / subàmbit?  

 

6. Com podria funcionar? 

 

7. Identificació de persones per entrevistar (perfil: jove pagès/a; pagès a punt de jubilar-se o jubilat)  



 

 

PROGRAMA PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA I EL RELLEU GENERACIONAL  EN EL SECTOR PRIMARI A LA 

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 

MODEL ENTREVISTA PAGESOS JOVES  

Nom i cognoms:_______________________________________________________________________________ 

Activitat:___________________________________________________________________________________ 

Nom Empresa Agrària:__________________________________________________________________________ 

Data entrevista:________________________________________________________________________________  

Telèfon:______________________________________ Correu electrònic:_________________________________ 

 

1. Caracterització de l’explotació :  

a. Nouvingut/da al sector  o de família:  

b. tipus d’activitat agrària; continuació de l’anterior?  

c. localització 

d. superfície  

e. grau d’innovació (nous cultius, noves varietats, nous projectes empresarials, etc.);  

f. valor afegit de les produccions agràries al llarg de la cadena (només cultiu? Produccions integrades, 

ecològiques? Evolució del valor afegit?  

g. O també hi ha transformació? En quines instal·lacions? 

h. I comercialització: quins són els principals canals de comercialització (directe, intermediari, integració 

vertical, etc.) i mercats (comarca, català, estatal, exportació) 

i. Estructura sociodemogràfica  

i. Edat del titular;  

ii. Formació 

iii. Mà d’obra (familiar/assalariada) 

iv. Relleu generacional a l’explotació. Quan té lloc el relleu: quan el titular es jubila? Fins que 

mor? A qui es fa el relleu (fill/a, nebot/da, conegut/da) 

 

2. Superfície agrària : 

a. Titularitat de la terra  

i. Si no s’és el propietari, demanar per quin tipus de relació tenen amb el propietari 

(arrendament, parceria, cessió o traspàs, altres). Preu, contracte, durada, altres  

ii. Com ha pogut aconseguir aquesta terra? Boca-orella, coneixement directe del propietari 

(familiar, amic, etc.), parlar directament amb gent, etc.  

iii. Experiència viscuda en el procés d’accedir a la terra: fàcil, difícil, reticències, desconfiança, 

desconeixement del procés de lloguer / cessió, etc.  

iv. Què ha trobat a faltar en el procés d’instal·lació: 

1. Acompanyament a nivell jurídic 



2. Acompanyament a nivell de projecte empresarial (viabilitat del negoci, formació en 

XXX, etc.) 

3. Accés a registre de finques o titulars de finques 

4. Altres  

b. Superfície agrària utilitzada (cultiu, pastura) 

c. Superfície agrària no utilitzada (hi ha algun tros de la finca que no es conreï, que estigui abandonat o 

en desús?  

i. Si és que sí, en quin estat d’abandonament es troba (poc o molt abandonat) ,  

ii. És una terra de fàcil accés o es troba en una zona marginal?  

iii. Què caldria fer per a posar-lo en actiu (caldria només tornar a llaurar, desherbar, o s’hauria 

de fer alguna rompuda o altra acció?) 

iv. Li podria interessar que algú (familiar, conegut o de fora) recuperi aquell tros? 

v. Estaria disposat/da a posar aquest tros en algun registre públic de terres en desús? En 

cessió/traspàs de la propietat, o en condició d’arrendament?  

vi. Quines condicions s’haurien de complir per facilitar que algú altre utilitzi aquell tros? 

1. Que sigui familiar, algú conegut o ‘de fiar’, o indiferent 

2. Que tingui un projecte tipus ‘pla d’empresa’ o similar 

3. Que sigui un projecte agrari/ramader de producció ecològica o s’hi assembli 

4. Que hi hagi algú extern que faci de mediador i negociador entre el titular i la nova 

persona 

5. Que es faci d’acord amb un contracte. Durada? Preu de cessió/arrendament? 

6. Que hi hagi un seguiment posterior de la persona que treballa la terra per 

acompanyar-la   

 

3. Opinió sobre la situació al Pallars Jussà pel que fa a l’accés a la terra.  

a. Coneix si hi ha demanda de terres? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

b. Quins perfils demanden aquestes terres (explotacions ja existents que necessiten més terra: per ex, 

granges per abocar-hi dejeccions: són explotacions familiars o són grups empresarials de fora? O bé 

terra per a pastures?; nous emprenedors: són gent de la comarca o nouvinguts?  

c. Amb quines dificultats es troben la gent que vol accedir a terres: propietari no vol arrendar (motius: 

desconfiança; desconeixement o inseguretat jurídica per formalitzar el contracte d’arrendament; 

preus massa elevats; accessos deficients; manca d’infraestructures necessàries per a l’activitat (per 

ex, cobert per a les eines, corral per a bestiar, aigua, casa, etc.); terres poc productives; 

desconeixement dels titulars de terres abandonades, etc.? 

d. Quin és el preu de l’arrendament?  

e. Hi ha ‘especulació’ de la terra en la zona que es modernitzarà al regadiu?  

f. Hi ha inversors en terres agràries amb capital exògen?  

g. Hi ha terres abandonades? En quins sectors productius? O zones de la comarca? 

h. Són terres productives o són terres més marginals, amb baixos rendiments agraris?  

i. A nivell d’ajuntaments, hi ha algun ajuntament que s’estigui plantejant algun sistema per facilitar 

l’accés a la terra? I a nivell de privats?  

 

4. Iniciatives existents al territori de suport a l’emprenedoria al sector agrari a la comarca:  

a. Coneix si hi ha alguna iniciativa a nivell local, pública o privada 

i. relleu reempresa pagesa, banc de terres o similar, vivers d’empreses agràries, espai test, 

formació agrària, formació empresarial de projectes agraris, etc. ? 

b. Sap com funciona?  

 

5. Veu alguna oportunitat per fer algun mecanisme en algun sector productiu / municipi / subàmbit?  

 



6. Com podria funcionar? 

 

7. Identificació de persones per entrevistar (perfil: jove pagès/a; pagès a punt de jubilar-se o jubilat)  



 

LLISTAT DE PARTICIPANTS · Acció PROGRAMA PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA I 

EL RELLEU GENERACIONAL AL PALLARS JUSSÀ 

 

Nom i cognoms Perfil Municipi  Espai de participació 

Amanda Egea Ramadera de cabres i apicultora (nova 
incorporació, sense tradició familiar, 
de fora de la comarca) 

Talarn Entrevista presencial  

Jordi Viñals En procés de fer la incorporació a jove 
agricultor: festuc i ametller (de fora de 
la comarca) 

Claramunt Entrevista presencial   

Marc Torm Pagès i ramader de boví (jove 
incorporació, en explotació familiar) 

Guàrdia de 
Noguera 

Entrevista presencial  

Oriol Sullà  Pagès (negoci familiar). President 
associació de productors d’oli del 
Pallars Jussà. Gestor del Parc de les 
Olors de Claverol 

Salàs de Pallars i 
Claverol 

Entrevista presencial  

Pau Maza Agulló Pagès: olivera i projecte 
d’elaboració d’oli (jove 
incorporació, sense tradició 
familiar, de la comarca) 

Claverol, Sant 
Martí, Salàs, 
Cellers, etc. 

Entrevista presencial  

Pere Buñol Feixa Pagès i ramader d’oví (jove 
incorporació, negoci familiar, de la 
comarca) 

Conques Entrevista presencial 

Ivan Castells  Pagès i ramader de boví (jove 
incorporació, negoci familiar, de la 
comarca) 

Sant Esteve de 
la Sarga 

Entrevista presencial 

Ivan Caelles Pagès: olivera i elaboració d’oli 
(jove incorporació, sense tradició 
familiar, familiars de la comarca) 

Vall de 
Barcedana 

Entrevista telefònica 

Jaume Casado Pagès: safrà i festuc (jove 
incorporació, sense tradició 
familiar, de fora de la comarca)  

Llimiana Entrevista presencial  

Josep Castells Ramader de boví (jove 
incorporació, negoci familiar, de la 
comarca) 

Torre de 
Capdella 

Entrevista telefònica  

Anna Farràs Ramadera de porcí (jove 
incorporació, negoci familiar, de la 
comarca) 

Llordà Entrevista presencial  



 

Mar Mir Ramader d’oví (jove incorporació, 
negoci familiar, de la comarca). 
President de l’associació pallaresa 
d’oví 

 Entrevista presencial 

Agustí Canes Ramader de porcí (jove 
incorporació, negoci familiar, de la 
comarca) 

Bóixols Entrevista telefònica 

Eva Carmona Empresària en el sector 
agroalimentari: vinya i elaboració 
de vi (jove incorporació, mare 
pagesa, de la comarca) 

Castell de Mur, 
Talarn, Tremp i 
Suterranya 

Entrevista presencial 

Núria Bigorra Empresària en el sector 
agroalimentari: vinya i elaboració 
de vi 

Figuerola 
d’Orcau 

Entrevista telefònica  

Pito Durany Pagès i ramader de boví. President de 
la Comunitat de Regants i expectants 
de la Conca de Tremp 

Tremp i Castell de 
mur 

Entrevista presencial 

Ciril Castells Pagès en edat de jubilació  Palau de Noguera Entrevista telefònica 
Assistència jornada 20 
novembre 

Jordi Pont Pagès i ramader d’oví en edat de 
jubilació. Representant Unió de 
Pagesos Pallars 

Aramunt Entrevista presencial 
 

Pere Farràs Pagès jubilat Sant Salvador de 
Toló 

Entrevista telefònica 

Albert Espanyol Cap Oficina Comarcal DARP Pallars 
Jussà 

Tremp Entrevista presencial  
Assistència jornada 20 
novembre 
Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Alba Vila Directora Escola Agrària del Pallars Tremp  Entrevista presencial  
Assistència jornada 20 
novembre 

Arcadi Castilló  Tècnic IDAPA Tremp  Entrevista presencial  

Marc Borrell Tècnic IDAPA Tremp  Entrevista presencial 
Assistència jornada 20 
novembre 

Josep Agulló Tècnic de JARC Tremp Entrevista presencial 
Assistència jornada 20 
novembre 



 

Carme Llana Tècnica Agroxarxa – Unió de Pagesos La Pobla de Segur Entrevista presencial 

Josep M. Tarrat Pallars Actiu Tremp Entrevista presencial  
Assistència jornada 20 
novembre 

Josep Àngel Alert Tècnic recursos naturals Ajuntament 
de Tremp 

Tremp Entrevista presencial 

Dolors Etxalar Tècnica promoció econòmica i 
responsable Al Teu Gust Ajuntament 
de Tremp 

Tremp Entrevista presencial 

Francesc X. 
Bernadó Vilana 

Alcalde d’Abella de la Conca Abella de la Conca Entrevista telefònica 
Assistència Ple 3 de setembre 

Josep M. Mullol 
Miret 
 

Alcalde de Castell de Mur i President 
del Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Castell de Mur Entrevista telefònica 
Assistència Ple 3 de setembre 
Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Xavier Badia 
Verdeny 
 

Alcalde de Gavet de la Conca i tècnic 
de la comunitat de regants i expectants 
de la conca de Tremp 

Gavet de la Conca  Entrevista presencial 
Assistència Ple 3 de setembre 

Ignasi Coma Regidor d’Isona i Conca Dellà Isona i Conca 
Dellà 

Entrevista telefònica  

Josep Terré Escolà 
 

Alcalde de Llimiana Llimiana Entrevista telefònica  
Assistència Ple 3 de setembre 

Martí Cardona i 
Rocafort 

Alcalde de Conca de Dalt, ramader 
d’oví i vicepresident del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà 

Conca de Dalt Entrevista presencial  
Assistència Ple 3 de setembre 
Assistència jornada 20 de 
novembre 
Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Marc Baró 
Bernaduca 

Alcalde de la Pobla de Segur La Pobla de Segur Entrevista telefònica 

Francesc Borrell i 
Grau 
 

Alcalde de Salàs de Pallars i professor 
de l’Escola Agrària del Pallars 

Salàs de Pallars Entrevista presencial  
Assistència Ple 3 de setembre 
Assistència jornada 20 de 
novembre 

Jordi Navarra 
Torres 
 

Alcalde Sant Esteve de la Sarga , pagès 
i ramader d’oví 

Sant Esteve de la 
Sarga 

Entrevista presencial 

Josep R. Lloret 
Lohan 
 

Alcalde de Sarroca de Bellera Sarroca de Bellera  Entrevista telefònica 
Assistència Ple 3 de setembre 



 

Antoni Toló i 
Cierco 
 

Alcalde de Senterada Senterada Entrevista telefònica 
Assistència Ple 3 de setembre 

Àlex Garcia Balust 
 

Alcalde de Talarn Talarn Entrevista telefònica 

 
Josep M. Dalmau i 
Gil 

Alcalde de Torre de Capdella Torre de Capdella  Entrevista telefònica 
Assistència Ple 3 de setembre 
Assistència jornada 20 de 
novembre 
Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Jaume Catalan 
Garcia 
 

Regidor de l’ajuntament de Tremp Tremp Entrevista telefònica 
Assistència Ple 3 de setembre 
Assistència jornada 20 de 
novembre 

Flors Albert Tècnica de promoció econòmica del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà  

Tremp Entrevista presencial  

Josep M. Ardanuy Gerent Consell Comarcal Pallars Jussà Tremp Entrevista presencial 
Assistència Ple 3 de setembre 
Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Laia de Ahumada Banc de terres Terra Franca Barcelona Entrevista presencial  

Clara Blasco Xarxa de Conservació de la Natura Vic Entrevista telefònica  

Gessamí Sardà Banc de Terres del Baix Camp  Reus Entrevista presencial 
Ponent jornada 20 novembre 

Pere Navarro Diputació de Barcelona – Banc de 
terres BCN Smart Rural 

 Entrevista presencial 
Assistència jornada 20 
novembre 

Laia Batalla Escola de Pastors i Espai Test Gandesa Rialp Entrevista presencial  
Ponent jornada 20 novembre 

Neus Monllor  Consultora i experta en l’accés a la 
terra 

Sant Joan de les 
Abadesses 

Entrevista presencial 
Ponent jornada 20 novembre 

Laura Megías ARCA – Espais Test BCN Smart Rural  Entrevista telefònica  
Assistència jornada 20 
novembre 

Claudina Estela Tècnica Oficina Comarcal DARP Pallars 
Jussà 

Tremp Assistència jornada 20 
novembre 
Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 



 

Mercè Francès Tècnica Oficina Comarcal DARP Pallars 
Jussà 

Tremp Assistència jornada 20 
novembre 

Dolors Dengo Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i 
Aran 

Tremp Assistència jornada 20 
novembre 
Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Eva Fiter Pallars Actiu Tremp  Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Jordi Isús Fierro Tècnic Oficina Comarcal Pallars Sobirà Sort Assistència jornada 20 
novembre 

Núria Fontanet Coordinadora territorial DARP Alt 
Pirineu i Aran 

La Seu d’Urgell Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Iolanda Ferran Cap Oficina Comarcal Alta Ribagorça El Pont de Suert Assistència reunió propostes 
d’acció 17 desembre 

Noèlia Coll Moré Pagesa  Assistència jornada 20 
novembre 

Josep Coll Arques Pagès jubilat  Assistència jornada 20 
novembre 

Ricard Boixadós Pagès Jubilat  Assistència jornada 20 
novembre 

Rubén Ruiz Ramader de cabres  Assistència jornada 20 
novembre 

Josefa Lengua Ramadera de vedells  Assistència jornada 20 
novembre 

Jose Luis Solano Pagès  Assistència jornada 20 
novembre 

Cèlia Clotas Diputació de Barcelona – ARCA   Assistència jornada 20 
novembre 

Ferran Ureta 
Borrell 

Regidor de l’ajuntament de Gavet de la 
Conca 

Gavet de la Conca Assistència jornada 20 
novembre 

David Fuentes 
Caelles 
 

Regidor de Gavet de la Conca Gavet de la Conca Assistència Ple 3 de setembre 

M. Rosa Amorós 
Capdevila 
 

Alcaldessa d’Isona i Conca Dellà Isona i Conca 
Dellà 

Assistència Ple 3 de setembre 

Joaquim Majoral Regidor de l’ajuntament de Tremp Tremp Assistència jornada 20 de 
novembre 



 

Sandra Hervás Regidora de l’ajuntament de Tremp Tremp Assistència jornada 20 de 
novembre 

Antoni Flores 
Ardiaca 
 

Tinent d’alcalde de l’ajuntament de 
Tremp 

Tremp Assistència Ple 3 de setembre 

Sílvia Moreno Regidora de l’ajuntament de Tremp Tremp Assistència jornada 20 de 
novembre 

 



Tremp, 3 de setembre del 2019 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 



NECESSITAT DE FACILITAR 

EL RELLEU GENERACIONAL 

I  L’ACCÉS A LA TERRA 

Valor estratègic 

del sector agrari  

Importància de 

l’activitat agraria 

com a 

preservadora de 

paisatge i del 

territori.   

Necessitat de 

frenar el 

decreixement 

poblacional 

Escasses 

incorporacions de 

joves al sector agrari 

// Grup emergent de 

joves que volen 

viure de la terra 

Dinamisme de certs 

sectors associats a la 

transformació del 

producte (oli, 

vinya).  



 Aprofundir en els reptes del relleu generacional i les 
incorporacions al sector del Pallars Jussà. 

 Crear consciència sobre el repte que presenta el relleu 
generacional  comarca del Pallars Jussà. 

 Donar a conèixer els mecanismes existents per  a facilitar 
l’accés a la terra  

 Identificar possibles mecanismes per a facilitar l’accés a la 
terra i el relleu generacional al Pallars Jussà, així com també 
serveis complementaris.  

 Definir el full de ruta per a l’impuls del mecanisme/s més 
adients.  

 



1. Síntesi de dades 
tècniques i diagnosi 

2. Transferència i 
sensibilització 

3. Identificació, 
testatge i full de ruta 
dels mecanismes més 

plausibles 



1. Síntesi de 
dades tècniques i 

diagnosi 

2. Transferència i 
sensibilització 

3. Identificació, testatge i full 
de ruta dels mecanismes més 

plausibles 

- Recull de dades bàsiques del sector primari:  
- Dimensió econòmica: PIB, VAB, mercat treball, SAU, etc.  

- Dimensió social: edat titulars, índex de recanvi, índex 

d’incorporació, etc. 

- Dimensió productiva: aprofitament SAU, evolució, producció 

integrada, producció eclògica, etc.  

 

- Entrevistes personalitzades: 
- Joves que s’han incorporat al sector agrari (de dins i de fora de 

la comarca) 

- Pagesos jubilats amb terra 

- Associacions/entitats del sector agrari  

- Tècnics/es (DARP, Consell Comarcal, Ajuntaments, IDAPA, etc)  

- Ajuntaments? 

 

- Coneixement de models existents per a 

facilitar l’accés a la terra.  
- Terra Franca 

- Banc de Terres del Baix Camp 

- Banc de Terres del Priorat 

- Diputació de Barcelona 

- Altres  

 



1. Síntesi de dades tècniques i 
diagnosi 

2. Transferència i 
sensibilització 

3. Identificació, testatge i full 
de ruta dels mecanismes més 

plausibles 

Fòrum-debat agrari (octubre-novembre) 
 

- Xerrada marc sobre els reptes de l’accés a la terra i el relleu 

generacional al sector primari 

 

- Presentació dels principals resultats de la diagnosi d’accés a la 

terra i relleu generacional al Pallars Jussà 

 

- Taula rodona de 2-3 experiències en funcionament 

 

- Dinàmica de treball grupal 

 

- Debat i conclusions 



1. Síntesi de dades tècniques i 
diagnosi 

2. Transferència i sensibilització 

3. Identificació, 
testatge i full de ruta 
dels mecanismes més 

plausibles 

 

- Identificació de mecanismes més plausibles a la comarca 

 

- Full de ruta que defineixi el mecanisme/es d’intermediació 

possibles i els propers passos a seguir  



Preguntes a les que volem donar resposta:  

1. Sobre els terrenys públics 

- Hi ha terrenys públics al municipi?  

- En cas que n’hi hagi, quin tipus de terreny és i com es gestiona? 

2. Sobre la demanda de terres 

- Hi ha gent que demandi terres al vostre municipi? Quins sectors o zones?  

3. Sobre l’abandonament de terres 

- Creieu que hi ha terres abandonades al vostre municipi o bé n’hi pot 
haver en un futur proper (5-10 anys)? 

4. Sobre accions de futur 

Creieu que és necessari fer algún pas per a facilitar l’accés a la terra i el relleu 
generacional? 



MOLTES 

GRÀCIES! 

www.raiels.cat 

Judit Pardos. judit.pardos@raiels.cat 

Núria Serena. nuria.serena@raiels.cat 







Our pharmaceutical
company is focused
in the delivery of
innovative plant-
based medicines.

Qui continuarà treballant
la terra al Pallars Jussà?
Relleu generacional,
present i futur al sector
primari
Dimecres, 20 de novembre.
de 9.30h a 13.30h. 
Tremp (edifici Epicentre. Sala Auditori)

Inscripcions

Presentació
la jornada té per objectiu donar a conèixer
iniciatives de dinamització del sector primari
que fan possible el relleu generacional i
l'accés a la terra a les noves incorporacions.
També pretén facilitar un espai de trobada i
debat sobre la dinamització d'aquest sector
econòmic a la comarca generador de
desenvolupament local. 

Programa 

9.30h. Benvinguda i presentació
a càrrec del Consell Comarcal del Pallars Jussà

09:45h. Els reptes del relleu
generacional i l’accés a la terra:
una visió global
a càrrec de Neus Monllor, consultora agrosocial
i experta en accés a la terra i nova pagesia 

11:00h. Pausa-cafè

11:30h. Taula rodona de mecanismes
d’intermediació per al foment del
relleu generacional i l'accés a la
terra:

a càrrec de Laia Batalla, coordinadora de l’Escola
de Pastors.

10:30h. Presentació dels
principals resultats de la
diagnosi de l'accés a la terra i
relleu generacional al Pallars
Jussà.
a càrrec de Raiels Iniciatives que arrelen,
redactores de l'estudi Programa per facilitar
el relleu generacional i l'accés a la terra al
Pallars Jussà

Escola de Pastors: un projecte
integral de formació,
acompanyament i suport a la
instal·lació de noves iniciatives
agràries.

Banc de Terres del Baix Camp.
a càrrec de Gessamí Sardà, coordinador.

12:15h. Dinàmica de treball grupal.
Debat amb les assistents sobre els principals
reptes per a la intermediació per a l’accés a la
terra al Pallars Jussà i les seves solucions.

13:00h. Conclusions i cloenda.

JORNADA

A través del formulari en línia:
Per telèfon: 973 65 34 70 (dilluns-dijous de  10h a
14h, divendres-dissabtes de 10h a 14h i de 17h a
20h;  diumenges i festius de 9:30 a 13:30h)
Per correu electrònic: epicentre@pallarsjussa.cat

http://tiny.cc/ulnhfz

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
 



Principals resultats de la diagnosi 
sobre el relleu generacional i 
l'accés a la terra al Pallars Jussà.

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a 
la terra al Pallars Jussà

Tremp, 20 de novembre de 2019



Raiels som una cooperativa de treball sense ànim de 
lucre amb la vocació de treballar pel territori i les 

persones que hi viuen, duent a terme projectes per a 
posar en valor allò que cada territori té, l’identifica i el 

fa únic. 

TURISME I PATRIMONI

PRODUCTE LOCAL I 
ARTESANIA

MEDI AMBIENT I GESTIÓ 
SOSTENIBLE

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I SOCIAL

www.raiels.cat



Punt de partida

NECESSITAT 

D’ABORDAR EL 

REPTE DE FACILITAR 

EL RELLEU 

GENERACIONAL I  

L’ACCÉS A LA TERRA

Valor estratègic 

del sector agrari 

Importància de 

l’activitat agrària 

com a 

preservadora 

del paisatge i 

del territori.  

Necessitat de 

frenar el 

decreixement 

poblacional

Escasses 

incorporacions de 

joves al sector 

agrari // Grup 

emergent de joves 

que volen viure de 

la terra

Dinamisme de 

certs sectors 

associats a la 

transformació del 

producte (oli, 

vinya). 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà



Objectius del treball

Aprofundir en els reptes del relleu generacional i les incorporacions al sector
del Pallars Jussà.

Crear consciència sobre el repte que presenta el relleu generacional a la
comarca del Pallars Jussà.

Donar a conèixer els mecanismes existents per a facilitar l’accés a la terra.

Identificar possibles mecanismes per a facilitar l’accés a la terra i el relleu
generacional al Pallars Jussà, així com també serveis complementaris.

Definir el full de ruta per a l’impuls del mecanisme/s més adients.

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà



Fases del treball i metodologia 
- Recull de dades bàsiques del sector primari: 

- Dimensió econòmica: PIB, VAB, mercat treball, SAU, etc. 
- Dimensió social: edat titulars, índex de recanvi, índex 

d’incorporació, etc.
- Dimensió productiva: aprofitament SAU, evolució, producció 

integrada, producció ecològica, etc. 
- Fonts: estadístiques DARP, cens agrari 2009 i 1999

- Entrevistes personalitzades (45):
- Joves que s’han incorporat al sector agrari (de dins i de fora 

de la comarca)
- Pagesos jubilats amb terra
- Associacions/entitats del sector agrari 
- Tècnics/es (DARP, Consell Comarcal, Ajuntaments, IDAPA)
- Ajuntaments

- Coneixement de models existents per a facilitar 
l’accés a la terra (7). 

- Terra Franca, Xarxa Conservació de la Natura (Access to 
Land), Banc de Terres del Baix Camp, Banc de Terres del 
Priorat, Diputació de Barcelona, Escola de Pastors, Altres 
(espais test i oficines d’assessorament agrari)

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà

1. Síntesi de dades 
tècniques i diagnosi 

sectorial (març-octubre)

2. Transferència i 
sensibilització

(octubre-desembre)

3. Identificació i full de 
ruta dels mecanismes més

plausibles 

(novembre – desembre)



Fòrum-debat agrari (novembre)

- Xerrada marc sobre els reptes de l’accés a la terra i el 
relleu generacional al sector primari

- Presentació dels principals resultats de la diagnosi 
d’accés a la terra i relleu generacional al Pallars Jussà

- Taula rodona de 2 experiències en funcionament

- Dinàmica de treball grupal

- Debat i conclusions

1. Síntesi de dades 
tècniques i diagnosi

2. Transferència i 
sensibilització

3. Identificació i full de 
ruta dels mecanismes

més plausibles

Fases del treball i metodologia 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà



- Identificació de mecanismes més plausibles a la 
comarca

- Full de ruta que defineixi el mecanisme/es 
d’intermediació possibles i els propers passos a 
seguir 

1. Síntesi de dades 
tècniques i diagnosi

2. Transferència i 
sensibilització

3. Identificació i full de 
ruta dels mecanismes

més plausibles

Fases del treball i metodologia 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà



Principals resultats de la diagnosi del 
relleu generacional i l’accés a la terra al 
Pallars Jussà

a) Recull de dades bàsiques del sector primari
b) Entrevistes a agents de la comarca 
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Dimensió econòmica



Municipi
Treballadors actius 

(afiliats RETA i RGSS)

Treballadors 

afiliats sector 

primari

% treballadors 

sector primari

Abella de la Conca 56 41 73%

Castell de Mur 64 7 11%

Conca de Dalt 103 30 29%

Gavet de la Conca 29 14 48%

Isona i Conca Dellà 304 168 55%

Llimiana 29 10 34%

Pobla de Segur, la 857 34 4%

Salàs de Pallars 89 12 13%

Sant Esteve de la Sarga 20 6 30%

Sarroca de Bellera 36 16 44%

Senterada 32 4 13%

Talarn 96 12 13%

Torre de Cabdella, la 163 45 28%

Tremp 2.124 140 7%

Total 4.002 539 14%

Treballadors actius (afiliats al RETA o RGSS), treballadors del sector primari
i % d’aquests respecte el total.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, juny 2019.



Superfície agrària: 87.393 ha de superfície agrària, 65% del total de la comarca 
(tenint en compte terres llaurades, pastures i terrenys forestals). Mitjana 
catalana: 51%.

Nombre d’explotacions agràries: 889, de les quals 870 (98%) tenen terres i 328  
(37%) tenen terres amb ramaderia. 

Representen el 35% de les explotacions de l’APiA i l’1,5% de les explotacions de 
Catalunya. 

DIMENSIÓ PRODUCTIVA 

19%

40%

23%

18%

terres llaurades

pastures permanents

Terreny forestal

Altres

Categories de la superfície 
agrària al Pallars Jussà

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari 2009



Evolució 1999-2009: 

 Nombre d’explotacions agràries : -8% , de les quals amb SAU -6%

 Superfície agrària (ha) de les explotacions amb terres: -28,7% 

 SAU (terres llaurades i pastures permanents): -10%, amb una reducció del 5% 
associat a les terres llaurades i una reducció del 13% associat a les pastures 
permanents.

DIMENSIÓ PRODUCTIVA 

Explotacions 
totals 

(nombre)

Explotacions 
amb terres 

(nombre)

Explotacions 
amb terres (ha)

SAU
Ha terreny

forestal
AltresHa terres

llaurades
Ha pastures 
permanents

Any 2009 889 144 87.393 16.919 35.219 19.899 15.356
Any 1999 967 155 122.485 17.744 40.504 47.990 16.246
Evolució PJ -8% -7% -28,7% -4,65% -13,05% -58,5% -5,5%
APiA -9,5% -3,5% -15,8% 20% -9% -56% 36%
Catalunya -2,5% -10,4% -18,9% -3% 5% -57% -56%

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari 2009 i cens agrari 1999



Bosc per a fusta
29%

Bosc per a llenya
36%

Bosc obert
5%

Terres ocupades 
pels conreus 

herbacis
10%

Terres ocupades 
per conreus 

llenyosos
2% Guarets i altres terres 

no ocupades
1%

Prats naturals
5%

Pastures
6%

Superfície no 
agrícola

2%

Rius i Estanys
2%

Erms a 
pastures

1%

Superfície 
improductiva

1%

Altres
6%

Tipologiad’aprofitamentsalacomarcadelPallarsJussà.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de 2018 facilitades per l’Oficina Comarcal del DARP.



Cereals gra
66%

Cultius  farratgers
28%

Cultius industrials
4%Hortalisses

0%
Lleguminoses gra

2%

Pseudocereals
0%

Tubercles consum 
humà

0%

Tòfones
1%Pomera

0%
Perera

0%
Albercoquer

0%

Cirerer i guinder
0%

Presseguer
0%

Pruner
0%

Ametller
55%

Noguera
2%

Pistatxo o 
Festuc

0%Olivera per a oliva d'oli
31%

Vinya de raïm per a vi
10%

Vivers
1%

Tipologia de cultius a les
terres ocupades per conreus
llenyosos

Tipologia de cultius a les
terres ocupades per
conreusherbacis

Font: elaboració pròpia a partir de dades de 2018 facilitades per l’Oficina Comarcal del DARP.



Dimensiódelesexplotacions

Total amb SAU Menys d’1 ha D'1 a menys de 2 ha De 2 a menys de 5 ha
De 5 a menys de 10 ha

explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha

Pallars 
Jussà

870 52.138 3 0 41 56 100 339 141 1.063

Evolució -5,95% -10,49% -91,43% -100,00% -31,67% -31,71% -12,28% -9,84% 2,92% 6,09%

De 10 a menys de 20 ha
De 20 a menys de 50 ha De 50 a menys de 100 ha De 100 a menys 200 ha De 200 o més ha 

Explot ha explot ha explot. ha explot. ha explot. Ha

154 2.226 231 7.255 86 5.784 66 9.372 48 26.043
-18,95% -17,16% 12,86% 13,47% -3,37% -4,85% 37,50% 39,59% 2,13% -25,37%

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari 2009 i cens agrari 1999

0%
5%

11%

16%

18%

27%

10%

8%
5%

Menys d'1 ha

D'1 a menys de 2 ha

De 2 a menys de 5 ha

De 5 a menys de 10 ha

De 10 a menys de 20 ha

De 20 a menys de 50 ha

De 50 a menys de 100 ha

De 100 a menys de 200 ha

De 200 o més ha



55%
37%

8%

ha propietat ha arrendament ha parceria i altres

Distribució de la SAU
segons el règim de tinença.

Tots els règims Propietat Arrendament Parceria i altres

explot. ha explot. ha explot. ha explot. ha

2009 870 52.138 700 28.724 374 19.364 133 4.050

1999 925 58.249 873 39.629 340 13.720 45 4.900

Variació 1999-2009 -5,9% -10,5% -19,8% -27,5% 10,0% 41,1% 195,6% -17,3%

Variació de la distribució de la SAU per règim de tinença entre el 1999 i el 2009.

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari 2009 i cens agrari 1999

Règimdetinença



Produccióintegrada,produccióecològicaiadheritsalsistemadevendadeproximitat

 Producció integrada:

 4 operadors certificats.

 63 ha (0,4% del total de terres llaurades).

 Cultius: olivera, fruita seca i cereals d’hivern.

 Producció ecològica:

 99 operadors certificats.

 Ramaderia: sector boví i oví, principalment.

 Agricultura: cereals i lleguminoses per gra.

 19.053 ha (22%). Un 45% de les hectàrees de pastures, un 11% dels cultius i un 8%

de les explotacions forestals, estan certificades.

 Sistema de venda de proximitat: 73 productors. Gran varietat (cereal, vinya, olivera,

hortalisses, fruita seca o fruita dolça, productors càrnics i elaboradors del sector boví,

oví, cabrum o elaboradors de vins i caves, entre d’altres)

82%

8%

10%

Pastures permanents Bosc Conreus



Dimensió social

73%

27%

homes dones

Gèneredelstitulars

0

100

200

300

400

500

600

700

homes dones

567

207

671

155

2009 1999

-15%

34%

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari 2009 i cens agrari 1999



1% 4%
12%

23%

28%

32%
menys de 25 anys

de 25 a 34 anys

de 35 a 44 anys

de 45 a 54 anys

de 55 a 64 anys

de 65 anys o més

Edatdelstitulars

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari 2009 i cens agrari 1999
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5%

15%

-5%

-35%

-46%

-25%



% dones total
1999 19% 18% 18%

2009 27% 24% 26%

% titulars <45 anys
1999 25% 29% 24%

2009 17% 21% 17%

% titulars >65 anys
1999 28% 20% 26%

2009 32% 24% 33%

Indicadors de l’estatde salut del sector agrari pel que fa al relleu generacional, el 1999 i
2009.

Pallars Jussà
Alt Pirineu i 

Aran
Catalunya

Índex de recanvi
1999 17% 22% 15%

2009 9% 12% 8%

Font: elaboració pròpia a partir del cens agrari 2009 i cens agrari 1999



Incorporacions

Entre el 2015 i el 2019, 48 joves menors de 40 anys, van incorporar-se al sector agrari, 
dels quals un 35% eren dones.

69%

27%

2%2%

A l'explotació familiar A nova explotació

A l'explotació d'un veí Explotació arrendada

31%

6%
13%4%

44%

2%

Agricultura Agricultura+apicultura

Agricultura+ramaderia Ramaderia+apicultura

Ramaderia Apicultura



Principals resultats de la diagnosi 
d’accés a la terra i relleu generacional al 
Pallars Jussà

a) Recull de dades bàsiques del sector primari

b)Entrevistes a agents de la comarca 



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

DEMANDA
Qui? 
Per a què?

• MECANISMES 
• DIFICULTATS

• HI HA TERRES ABANDONADES?

OFERTA
- Qui?
- Per a què?



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

DEMANDA
Qui? 
Per a què?



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

1) Empreses familiars agràries de la comarca

• Incorporació del fill/s

• Cultius extensius i ramaderia

• Es requereix de més superfície de cultiu per a ser més competitiu. Sovint en 
arrendament. També per abocament de purins. 

2) Ramaderia extensiva 

• Ampliació de caps de bestiar (i per tant terres) per consolidar el negoci. Properes
entre elles i aptes per a instal·lacions (cobert, aixopluc, etc).

3) Projectes vinculats a l’Associació de productors d’oli del Pallars Jussà

• Es recuperen plantacions d’olivera abandonades o bé es fan plantacions noves.

• Terres en costers, menys mecanitzables.  

PERFILS DEMANDANTS DE TERRA



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

PERFILS DEMANDANTS DE TERRA

4) Empreses agràries joves amb model de negoci centrat en producte final de qualitat i 
venda directa

• Per consolidar el negoci, necessiten de més terra per poder garantir una producció
més estable. 

5) Persones nouvingudes al sector (comarca o fora)

• Tenen necessitat de trobar.

6) Parelles provinents de l’àrea metropolitana, que tenen un origen a la comarca i 
disposen de terra de la família, però no tenen tradició agrària.

• Poden tenir necessitat de comptar amb més terres per a iniciar el negoci.  



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

OFERTA
- Qui?
- Per a què?

DEMANDA
Qui? 
Per a què?



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

PERFILS OFERTANTS DE TERRA

1) Pagesia de la comarca, que té terra en propietat, a punt de jubilar-se i sense relleu
generacional.  

• Alguns d’ells ramaders que es venen el ramat, però volen arrendar la terra. 

2) Propietaris/es de terres que ja no viuen a la comarca (normalment herències)

• Alguns d’ells volen arrendar les terres, que algú les treballi i les mantingui en actiu.

• Altres que no hi tenen vincle, prefereixen vendre-la.  



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

CONSIDERACIONS RECOLLIDES

• “De moment, incipient necessitat de traspassar la terra cap a d’altres en actiu”

• “Rapidesa per a trobar professionals que portin la terra, en el cas de qui vol 
traspassar.”

• “Situació que pot canviar quan es jubili gruix de pagesos sense relleu (curt-mig 
termini) // o bé per impossibilitat de dur les terres per part d’aquestes 
persones.”

• “Cal també que hi hagi incorporacions al sector, sinó, tota la terra es 
concentrarà en les 4-5 empreses de serveis que ja hi ha ara i que estan portant 
les terres.” 



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

OFERTA
- Qui?
- Per a què?

DEMANDA
Qui? 
Per a què?

• MECANISMES 
• DIFICULTATS

• HI HA TERRES ABANDONADES?



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

MECANISMES PER ACCEDIR/OFERTAR LA TERRA

1) Boca-orella

• Al bar

• Entre pagesos

2) Cerca directa (coneguts del poble o de la zona)

• Coneixement directe

3) Investigar pel propi compte (nouvingudes)

• Poble per poble, parlant amb la gent (reticències i desconfiances).

• Doble dificultat: accés a la terra i accés a l’habitatge.  

4) Consultes a organismes i entitats 

• Oficina comarcal del DARP

• Sindicats

• Gestories

• SIGPAC

• Cadastre



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

DIFICULTATS PER ACCEDIR A LA TERRA (p. vista demandant)

1) Actual pagament de la PAC associat a la superfície cultivada (no al rendiment)

• Cultiu de terrenys només per a cobrar la subvenció: no mobilització cap a altres
pagesos en actiu

• “Especulació” entorn els drets. 
2) Reticències del propietari a cedir/arrendar la terra a joves pagesos amb un altre model, 
o bé amb gent ‘desconeguda’

• Diferents visions del model de pagesia. 

• Desconfiances amb gent nouvinguda. 

3) Les terres en desús o en potencial desús són allunyades dels nuclis de població, o bé de 
difícil accés, o en costers, o també poden ser de baixa qualitat. 

• Pot limitar o frenar l’interès en cultivar-les.

•4) Complexitat per a conèixer la titularitat de la propietat

• La llei de la protecció de dades dificulta que els Ajuntaments o les oficines que 
presten serveis al sector primari facilitin aquesta informació a les persones

• interessades en aquelles terres.
5)  Preus elevats



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

DIFICULTATS/FRENS PER VENDRE O ARRENDAR TERRA (p. vista ofertant)

1) Aferrament a la propietat

• No hi ha voluntat real de desprendre’s de la terra, es demanen preus molt alts.

• “És el seguro de vida, la universitat de fills i néts, la residencia pel futur”

2) Aferrament als drets

• Els ingressos associats a la DUN poden representar un complement a la pensió de 
jubilació → Pagesos jubilats prefereixen tenir “erma” aquella terra o llaurar-la per 
“simular” que està activa, en detriment de vendre-la o arrendar-la. 

• Dificulta al pagès que mena aquelles terres la gestió de l’explotació. 

3) Manca de confiança i rumors de males experiències. 

• La gent més gran sent inseguretat a l’hora d’arrendar una terra: pors de no 
recuperar-la, d’usos indeguts, impagaments, etc.  

• Males experiències d’ocupació de cases i finques abandonades, que genera recels
entre els locals.



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

HI HA TERRES ABANDONADES? 

Tot terreny aprofitable és treballat.

El que resta erm, són terrrenys
“residuals”, no poden donar lloc a 
activitats viables. 

Llocs complicats d’accedir

Finques no aptes per a extensius, 
però aptes per a altres cultius com 
l’olivera.

Terrenys que es van abandonar fa 
molts anys, en petites feixes en secà: 
esforç extra en identificar activitats 
econòmiques rendibles.

Terrenys de pastura que es van 
tancant amb vegetació al seu
contorn.

N
O

SÍ 



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

OFERTA
- Qui?
- Per a què?

DEMANDA
Qui? 
Per a què?

• MECANISMES 
• DIFICULTATS

• HI HA TERRES ABANDONADES?

MECANISMES 
D’INTERMEDIACIÓ? 



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

MECANISMES D’INTERMEDIACIÓ? 

CONSIDERACIONS

- Caldria posar esforços en empreses portades per gent en edat de jubilació.

- És clau que es pugui establir una relació de confiança entre ambdues parts: 
l’objectiu comú és l’estimació per la terra, hauria d’unir arrendador i 
arrendatari. 

- Seria bo que hi hagués una entitat que prestés un “assessorament integrat” 

- Perfils als quals s’hauria d’adreçar: pagesos sense relleu generacional, noves 
persones emprenedores, etc.

- Prioritzar perfils: iniciatives empresarials de petita escala, gent de la comarca, 
gent jove. 

- El servei de compra-venda o arrendament ha de ser ràpid. 

- Caldria avançar cap a projectes d’incubadores de pagesia, que ajudin a no ser 
temeraris i treballin en el “traspàs real”. 



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

Bancs de terres Espai Test

Oficines 
d’assessorament 

agrari 
Altres

MECANISMES D’INTERMEDIACIÓ? 

CONEGUEM ALGUNES EXPERIÈNCIES!!!! 



DIFICULTATS
- Sectorials
- Socials
- Econòmiques

MOLTES 
GRÀCIES!

www.raiels.cat



DINÀMICA 

IDENTIFIQUEM:

3-5 accions per a facilitar el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà

ARA ENS TOCA POSAR EN COMÚ ELS NOSTRES CONEIXEMENTS! 



 

 

 

 
 

ENQUESTA D’AVALUACIÓ 

JORNADA “QUI CONTINUARÀ TREBALLANT LA TERRA AL PALLARS JUSSÀ?”  
 

Tremp, 20 de novembre del 2019  

 
 

Amb l’objectiu de millorar li agrairíem que ens donés la seva opinió personal sobre el contingut i l’organització de la 
jornada. 
 
 

1. Quin és el seu perfil professional? 
 
 Pagès/a o ramader/a      

 Tècnic/a       

 Altres. Quin? _______________ 

 

 Valoració 
negativa 

 Valoració 
positiva 

2.  Considera adequada la durada de la 
jornada? 

1 2 3 4 

Comentaris i/o propostes:      

3. Considera adequat l’horari de la jornada? 1 2 3 4 

Comentaris i/o propostes:     

4. El contingut general de la jornada ha 
satisfet les seves expectatives? 

1 2 3 4 

Comentaris i/o propostes:     

5. Creu aplicables els continguts de la jornada 
al seu àmbit laboral/empresa? 

1 2 3 4 

Comentaris i/o propostes:     

6. Considera correcta l’organització de la 
jornada? 

1 2 3 4 

Comentaris i/o propostes:     

7. Valoració global de la jornada 1 2 3 4 

Comentaris i/o propostes:     

8. Valoració de la ponència : “Els reptes del 
relleu generacional?        a càrrec de Neus 
Monllor 

1 2 3 4 

9. Valoració de la ponència “Presentació dels 
principals resultats de la diagnosi del 
Pallars Jussà” a càrrec de Raiels  

1 2 3 4 

10. Valoració de l’experiència “Escola de 
Pastors”, a càrrec de Laia Batalla  

1 2 3 4 

11. Valoració de l’experiència “Banc de Terres 
del Baix Camp”, a càrrec de Gessamí Sardà 

    



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
12. Què és el que valora més positivament de la jornada?  
                

 

 

13. Què és el que valora més negativament de la jornada?  
 
 
 
 
 
 
 
14. Com s’ha assabentat de la jornada?  
 
 
 
 
 
 
 
15. Observacions generals 
 
 
 
 
 
 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
 
 

 
 

 
 



www.neusmonllor.eu

Consultora agrosocial

Els reptes del relleu generacional i l’accés a la 

terra: una visió global

Tremp, 20 de novembre de 2019



Una mateixa realitat… té moltes
visions diferents…

2
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Una mateixa realitat… té moltes
visions diferents…
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Les visions
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Les visions
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Pagesia Administració Societat civil Universitat Associacions



Quina és la realitat?
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Tema recurrent des de fa anys

9

• Llei 49/1981, de 24 de desembre, de l’estatut de l’explotació familiar agrària i

dels agricultors joves.

• Reglament CEE 797/1985 del Consell, de 12 de març de 1985, relatiu a la

millora de l’eficàcia de les estructures agràries.



“The young farmer problem”

10

La Comissió Europea ha identificat una “davallada angoixant de nous

agricultors" (DGIP, 2012, pàg. 39), basant-se en una avaluació de xifres

estadístiques que mostren que el nombre de joves agricultors a la UE-27 està

disminuint i els agricultors grans no estan passant les seves explotacions agràries

a una nova generació amb una taxa de reemplaçament suficient.



Evolució per grups d'edat 2007-14 (UE-27)

11



Polítiques públiques insuficients?

12

Un nou informe publicat pel Tribunal de Comptes Europeu assenyala que,

sovint, el suport de la UE als joves agricultors està mal definit, no específica els

resultats i impacte previstos i s'hauria d'orientar més a afavorir un relleu

generacional eficaç (juny, 2017).











Quina és la realitat catalana?

17



Què diuen des del Ripollès?

• “El problema és que els joves tenim 50 anys”.

• “Quan jo era jove els pares ens deien que anéssim a

estudiar i que no ens dediquéssim al camp”.

• “És una feina que s’ha desprestigiat molt”.

18



• “Jo crec que el canvi generacional està arribant i anirà

a més. Ja hem tocat fons, ara cal remuntar”.

• “Els que continuïn hauran de ser no fills de pagès, per

mentalitat, per fer les coses diferents”.

• “Si els d’aquí no continuem hem d’ajudar a la gent de

fora a començar la seva activitat”.

19

Què diuen des del Ripollès?



20
Font: Indicadors de Sobirania Alimentaria de Catalunya, 2018

Què ens diuen les dades?
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Qui s’incorpora al sector agrari 
a Catalunya?

24



25Font: Joves al camp http://www.odisseujove.cat/joves-al-camp/



Tipologies en funció de l’origen familiar

Noves incorporacions

Pagesia tradicional

Pagesia nouvinguda

26

Font: Joves al camp http://www.odisseujove.cat/joves-al-camp/



Tipologies en funció de l’origen familiar, 
rural i mobilitat

Noves 
incorporacions

Pagesia 
tradicional

Tradicional 
arrelada

Tradicional 
mòbil

Pagesia 
nouvinguda

Nouvinguda 
rural

Nouvinguda 
urbana

27



Perfils de les persones joves            

Tipologia Tradició agrària Origen rural

Marxa a 

estudiar i/o 

treballar

Ajut primera 

instal·lació  

2008-14

Pagesia tradicional arrelada SI SI /NO NO SI

Pagesia tradicional mòbil SI SI SI SI

Pagesia nouvinguda rural NO SI SI / NO SI

Pagesia nouvinguda urbana NO NO - SI



Perfils de les persones joves            
Segons tradició agrària

69%

31%

Pagesia tradicional

Pagesia nouvinguda



Perfils de les persones joves            
Segons origen rural

79%

21%

Origen rural

Origen urbà



Perfils de les persones joves            
Segons mobilitat rural

56%

44% Si

No



Perfils de les persones joves            
Segons tipologies

40%

29%

17%

14%

Tradicional mòbil

Tradicional arrelada

Nouvinguda urbana

Nouvinguda rural



Tradicional mòbil 

40%
• 76% homes

• Edat incorporació 30,5 anys

• 90% s’incorpora a l’empresa familiar

• 42% formació universitària

• 34% ven en canal curt

• 20% en producció ecològica 

certificada



Tradicional arrelat

29%
• 80% homes

• Edat incorporació 28,2 anys

• 89% s’incorpora a l’empresa familiar

• 13% formació universitària

• 31% ven en canal curt

• 15% en producció ecològica 

certificada



Nouvinguda urbana

17%
• 53% dones

• Edat incorporació 35 anys

• 55% empresa agrària des de zero

• 57% formació universitària

• 61% ven en canal curt

• 42% en producció ecològica 
certificada



Nouvinguda rural

14%
• 63% homes

• Edat incorporació 32,2 anys

• 53% empresa agrària des de zero

• 41% formació universitària

• 56% ven en canal curt

• 41% en producció ecològica 
certificada











Gènere segons perfil

Tradicional arrelada Tradicional mòbil Nouvinguda rural Nouvinguda urbana

Dona 20% 24% 38% 53%

Home 80% 76% 63% 47%
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Edat mitjana

Tradicional arrelada Tradicional mòbil Nouvinguda rural Nouvinguda urbana

Edat mitjana 28,2 30,5 32,2 35
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Punt de partida empresarial

Tradicional arrelada Tradicional mòbil Nouvinguda rural Nouvinguda urbana

Continuació de l'empresa familiar 62% 67% 22% 21%

Reconversió de l'empresa familiar 28% 23% 25% 24%

Creació des de zero 11% 10% 53% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



Tradicional arrelada Tradicional mòbil Nouvinguda rural Nouvinguda urbana

Cultius permanents 38% 27% 13% 24%

Herbívors 11% 18% 25% 16%

Grans Cultius 11% 17% 0% 0%

Hortícoles 3% 3% 22% 21%
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Orientacions tecnicoeconòmiques principals 
(OTE)



Territorials

De suport

Socials

Principals reptes



• Preservar el sòl agrari per la pagesia.

• Vetllar per la convivència de diferents activitats en el mateix espai.

• Promocionar el territori per dinamitzar l’activitat al món rural.

• Millorar els serveis a les zones rurals.

Territorials



• Potenciar el paper de l’administració local en el suport a la pagesia.

• Crear la figura del “dinamitzador del relleu generacional”.

• Ampliar la formació i l’assessorament per a models de venda de proximitat.

De suport



• Assolir empreses agràries viables econòmicament i socialment.

• Fomentar el relleu de persones nouvingudes en explotacions agràries actives

• Enfortir el paper estratègic de la dona pagesa.

• Sensibilitzar la població del paper imprescindible de la pagesia.

Socials



Preservar el sòl agrari per la pagesia (territorial)

49



Potenciar el paper de l’administració local 
en el suport a la pagesia (de suport)
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Fomentar el relleu de persones nouvingudes 
en explotacions agràries actives (social)
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Què s’està movent a Europa?

52



Objectiu 7: atreure joves agricultors
(PAC post2020)













Reflexions finals

59



Aliment

Pagesia i 
ciutadania

Territori

L’aliment com a motor de canvi?



Cap a on volem anar?





 

 

 

 

 

Escola de Pastors 

de Catalunya  
 
 
 

Associació Rurbans 
 



•  Només 7% dels pagesos tenen <35 anys 

 

•  48% dels pagesos tenen >55 anys: Portugal (71%), 
Itàlia, Bulgària i Hongria (62%), Espanya (61%).  
 

La pagesia a Europa 

D'aquí 10 anys probablement haurem perdut la meitat 

dels nostres pagesos a Europa 



Les explotacions a Europa 



 

 

 

 

 

 

A Catalunya 
desapareixen 

l’equivalent a 7 
explotacions al dia 

(Soler, C. 2014).  

Evolució % d’ explotacions 

entre 2000 i 2015 

(Idescat).  

Les explotacions a 

Catalunya 





Escola de Pastors/es 
L’Escola de Pagesia i Activitat 

Patoral de Catalunya 

 
Un projecte de l’Associació Rurbans 

 i mOntanyanes 

 

 

 

 

 

 

 

 Hi ha relleu generacional??? 





 

 

 

 

 

 

Objetiu   

Afavorir el relleu generacional del sector primari amb 
una nova generació basada en  

l’agroecologia 
 

 
Activitat familiar o col·lectiva  

Viable econòmica y socialment 

Producció ecològica 

Sense comprometre els recursos naturals 

Aliments de qualitat 

Soberania alimentària 

Revitalitzar les zones rurales 

Explotacions de talla humana 

 



 

 

 

 

 

 

 Línies de treball  

• Formació 
– Escola de Pastors  

– Formació contínua: vinculada a jornades PATT 

– Divulgativa: xerrades, publicacions  

– Espais Test: Red de Espacios Test Agrarios. Proyecto Innovador del Ministerio 

de Agricultura de España. 

 

• Ocupació / Accés a la Terra 
– Borsa d’oportunitats (treball, cessió, socis, etc.):  

• 148 ofertes gestionades (promig: 13 ofertes/any) 

• 17% (25) son traspassos/cessió de terres/socis  

• 24% min.(35) cobertes per alumnes 

 

– Acompanyament alumnes 



 

 

 

 

 

 

 Línies de treball  

• Formació 
– Escola de Pastors 

– Formació contínua : vinculada a jornades PATT 

– Divulgativa: xerrades, publicacions  

– Espais Test: Red de Espacios Test Agrarios. Proyecto Innovador del Ministerio 

de Agricultura de España. 

 

• Ocupació / Accés a la Terra 
– Borsa d’oportunitats (treball, cessió, socis, etc.):  

• 148 ofertes gestionades (promig: 13 ofertes/any) 

• 17% (25) son traspassos/cessió de terres/socis  

• 24% min.(35) cobertes per alumnes 

 

– Acompanyament alumnes 



Escola de Pastors 



L’Escola pren com a model: 

• l’escola de pastors d’Astúries/Sierra de Madrid  

• les escoles oficials del País Basc (Artzai Eskola i 

l’Escola de pastors d’Iparralde).  
 

El 2010 es crea l’Escola de Pastors d’Andalusia, el 2016 la 

d’Extremadura i el 2018 la de Gran Canarias. 
 

Només hi ha aquestes 6 iniciatives arreu de l’Estat. 

El model 



 

 

 

 

 

 

Organització de la formació 

Formació teòrico - práctica de 6 meses.  

 

BLOC TEÒRIC (256 hores lectives homologables) 

- 1 mes de teòrica intensiva + 1 mes de teòrica en format de 
seminaris de 15 dies, 32h/setmana. 

- Professors: ramaders, pastores, veterinaris, tècnics del DARP, 
…especialistes en cada tema. 

- Examen al final del primer mes. 

 

BLOC PRÀCTIC (640 h homologables) 

- 4 mesos de pràctica en finques o a montanya 

- Seguiments i avaluació de pràctiques 1 cop/mes. 

- No remunerades, intercanvi de treball per formació, allotjament i 
manutenció 

 

DIPLOMA PROPI, 

reconegut pel DARP, a 

través de la EA Pallars 



 

 

Matèries del bloc teòric intensiu (març 2020) 

  

Prototip animal 

Les principals races autòctones productives: bovines, 

ovines i de cabrum. 

   

Reproducció  

Fisiologia de la reproducció; Selecció dels 

reproductors; Paràmetres productius; Diagnòstic de 

la gestació; Problemes reproductius; Part i atenció a 

les cries. 

  

Sanitat 

Malalties dels animals i tractaments veterinaris 

convencionals; Homeopatia i veterinària natural. 

  

 

Temari de la formació teòrica 

Producció vegetal  

Gestió de pastures; Cultius extensius; Propietat 

de la terra; Fertilitat i fertilització de sòls. 

  

Alimentació   

Fisiologia de l’aparell, conceptes, nutrició, 

racions; Silvopastura. 

 

Producció Agrària Ecològica (PAE)  

Tècniques per a la producció ecològica, 

normativa que la regula, qualitat dels aliments, 

mites i realitats dels aliments ecològics i el 

consum dels aliments ecològics. 

 



Matèries del bloc teòric intensiu (març 2020) 

  

Sistemes de producció 

Sistemes productius de muntanya, moviments del bestiar, com incorporar el pastoreig a les explotacions.  

  

Gossos d’atura  

Conceptes bàsics per guiar els gossos de ramat, principals races canines, i pràctica de conducció de gossos. 

  

Joves i Pagesia 

Descripció de la situació actual dels joves pagesos, relleu generacional, i definició de la nova pagesia 

nouvinguda; Trobada joves ramaders. 

  

Energies Renovables 

Descripció dels diferents sistemes d’estalvi energètic que es poden aplicar en una explotació i pràctiques 

d’instal·lació. 

  

Elaboració de formatges 

Conceptes bàsics d’elaboració de formatges, processos i pràctiques de fabricació. ...entre d’altres 

 

  

 

 

Temari de la formació teòrica 



 

 

Matèries del bloc teòric – seminaris d’especialització 

  

Seminari Alimentació (18 – 22 de maig) 

Ampliació dels conceptes iniciats durant el mes de formació: pastura, 

sembra, rostoll, sotabosc, etc. 

  

Seminari Sanitat (25 – 29 de maig ) 

Ampliació dels conceptes iniciats en el mes de formació d’homeopatia i 

fitoteràpia. 
 

Seminari Producció càrnia i lletera (14 – 18 de setembre) 

Ampliació dels conceptes iniciats en el mes de formació, i pràctiques més 

dilatades tant amb el sector carni com lleter (munyida i formatges). 
 

Seminari Pla d’empresa, legalització i ajudes (21 – 25 de setembre) 

Ampliació dels conceptes iniciats en el mes de formació i treball específic 

amb el pla d’empresa. 
 

Seminari Comunicació assertiva i Gestió de conflictes (23 – 24 de maig ) 

 

 

Temari de la formació teòrica 

ORIENTACIÓ DE LA 

FORMACIÓ: oví, caprí, 

boví, per carn o llet.   

 

Adaptació segons la 

opció de l’alumnat. 



Escola de Pastors/es 
L’Escola de Pagesia i Activitat 

Patoral de Catalunya 

 
Un projecte de l’Associació Rurbans 

 i mOntanyanes 

 

Resultats 



 

 

 

 

 

 

Resultats 2009-2018 (10 años)  

431 

40% 

171 

144 84% 

Vinculades al sector 113 

(78,5%) 

• 61,1% es dediquen 
professionalment al sector 
primari.  
 

• 17,4% en procés de dedicar-
s’hi 
 

• 21,5% no continuen amb 
l’activitat agrícola o no tenim 
informació. 



 

 

 

 

 

 

Perfil de l’alumnat 2009-2019   

Mitjana d’edat: 30 anys 

 



 

 

 

 

 

 

Perfil de l’alumnat 2009-2019   

universitaris 
36% 

Batx-graus 
53% 

Primaris 
11% 

Formació prèvia 





Espais Test Agraris: 

Una aposta pel relleu generacional. 



Red de Espacios Test Agrarios (RETA) 
- Proyecto Innovador 

- Període: Gener 2019 – Agost 2020 

- Socis:  

- Catalunya: ARCA, Rurbans, XCT, ADF Terra 

Alta 

- Extremadura: REDEX, Tagus, Cooprado, 

UnEx. 



 

 

Crear, articular i dinamitzar una Xarxa d’ Espais Test 

Agraris, així com totes les eines que permetin el seu correcte 

funcionament   

 

 

Facilitar la incorporació de nous agents al sector agrícola, 

ramader i forestal.  

Objetiu 



Les Espaces-Test 

Agricoles   

membres  

du RENETA 

Membre actif en fonctionnement 

Membre actif en projet 

25 

Juillet 2016 



  

Dispositius diversos al servei de la 

instal·lació agrícola i el relleu 

generacional  

Què és un espai test 

agrari? 



entitat funcional coordinada, que posa a 

disposició: 

 

 

•  un marc legal de treball  

 

 
•  un dispositiu d’ acompanyament 

 i seguiment 

 

 

•  els mitjans de producció  

 

 

 

Què és un espai test 

agrari? 



El lloc del test 

• És un lloc físic acondiciont (amb els mitjans de 

producció) que pot allotjar el test agrícola permanentment 
o temporal 
 

 
• Pot desenvolupar-se una única activitat (el test) o varies 

activitats (test, empreses, botiga…). 

 
• Un « espai test » pot tenir varios « llocs de test ».  



L’acompanyament pot 

ser… 

• Tècnic: ramaders, veterinaris, formatgers,  etc. 

   

• Empresarial: gestió empresarial, marqueting, 

comercializació, etc. 

 

• Personal: organització del temps de treball, coherència 

del projecte, mediació amb altres agents de l’espai test, 

etc.  



Què es prova a l’espai 

test? 

• Ganes i motivació  

 

• Capacitats personals 

 

• Viabilitat tècnico-econòmica del projecte 

 

• La adecuació del projecte /la persona/el territori.  



L’Espai Test permet… 

• Desenvolupar una activitat ramadera de manera 

autònoma i en condicions gaire bé reales, amb una duració 

limitada (1-3 anys) i riscos limitats 

 

• Avaluar el projecte i a un/a mateixa… 

 

•… per a finalment proseguir, reajustar el projecte o 

abandonar-lo.  

 



Què ens aporta? 
• Resposta a la problemàtica de transmissió d’explotacions  

 

• Facilita la instal·lació de persones que no venen de 

l’àmbit agro-ramader 

 

•Promou el treball col·lectiu i cooperatiu en agricultura 

 

• Proposa noves formes de gobernança territorial 

 



Ferme des Béguets 

Animation 

Coordination 

Mitjà de producció 

1 dia de 

treball/set

mana 

Contracte 

CAPE 

Îlots paysans 

(ETA) 

Contribució 

econòmica 

Pierre (propietari de la 

granja) 

• corral 

• formatgeria 

• camps per pasturar 

Camille (tester) 

• cabres 

• alimentació cabres 

Marc legal 

Naturascope 

Sandrine 

(ramadera 

voluntària) 

Acompanyament 



R1. Edición de la Guía metodológica 
para la implementación de Espacios Test Agrarios en 

España 

 

R2. Ofrecer servicios de acompañamiento a los 

nuevos agentes a través de la creación del 

Centro de apoyo a la incorporación. 

 

R3y 4. Implementación dos Espacios Test 

Ganadero en formato piloto en Casar de 

Cáceres y Terra Alta 

 

 

R5. Crear, articular y dinamizar una Red de Espacios 

Test Agrarios. 

 

R6. Divulgar la innovación social en el apoyo a los 

Nuevos agentes agrarios 

Resultats esperats 



Moltes gràcies!! 



Banc de Terres del Baix 
Camp

Fent valdre l’entesa, recuperant terreny perdut



Com funciona el Banc de Terres del 

Baix Camp?
1. Ingrés d’ofertes i demandes 

de terres

Propietari Pagès

Entrevista

Ingrés de dades a la 

matriu 

Banc de 

Terres 

del Baix 

Camp



Com funciona el Banc de Terres del 

Baix Camp?
2. Promoció i cita

Propietari Pagès

Tècnic del Consell 

Comarcal

Cita



Com funciona el Banc de Terres del 

Baix Camp?
3. Presa de contacte, negociació i acords

Propietari Pagès

Tècnic del Consell 

Comarcal

- Condicions

- Límits

- Interessos

- Il·lusions

- Projecte

- Necessitats

- Capacitats

- Compromisos

- Recomana condicions i/o preus de referència      
- Dona confiança i seguretat al procés de negociació 

- Procura que els límits quedin clars i siguin adequats 
per a ambdues parts

- Recull els acords per a redactar el contracte



Com funciona el Banc de Terres del 

Baix Camp?
4. Tipus de contracte

Tipus de contracte Arrendament Parceria Cessió Masoveria

Contraprestació Quantitat fixa en 
diners o espècies

Tant per cent de la 
collita

Compromisos de 
lliure acord

Manteniment de 
casa i finca

Condicions inherents - Lliurar la terra en 
plena producció

- Durada de 7 anys
- Successió i tanteig
- Despeses 

ordinàries i de 
manteniment a 
càrrec del pagès

- Despeses 
extraordinàries 
necessàries per 
mantenir la 
producció a càrrec 
del propietari

Com l’arrendament 
excepte:
- La durada és lliure
- El propietari pot 

participar en les 
despeses 
ordinàries

- El propietari té 
dret a estar 
informat i present 
en el moment de 
la collita

- Utilitzar la finca 
per a la finalitat i 
durant el temps 
pactat

- El propietari 
autoritza les 
actuacions grans

- Retornar la finca 
com a mínim en 
les mateixes 
condicions

- Viure a la finca
- La resta de 

compromisos i la 
durada són de 
lliure acord



Com funciona el Banc de Terres del 

Baix Camp?
4. Signatura del contracte

Tècnic 

del 

Consell 

Comar

cal

Propietari Pagès

Signatura del 
contracte

Arxiu del Banc 
de Terres

Redacció de la 
proposta

Esmenes o validació 
de la proposta

Redacció 
definitiva



Com funciona el Banc de Terres del 

Baix Camp?
5. Seguiment i mediació

Tècnic 

del 

Consell 

Comar

cal

Propietari

Pagès

Acompanyament si es 
tracta d’un pagès novell

Seguiment dels acords 
adoptats

Mediació 
en cas de 
conflicte

Junta d’arbitratge i mediació de 
contractes de conreu 



Com funciona el Banc de Terres del 

Baix Camp?

1. Ingrés d’ofertes i demandes de terres

2. Promoció i cita

3. Presa de contacte, negociació i acords

4. Signatura del contracte

5. Seguiment i mediació

Si ja us heu 
trobat i posat 
d’acord sols



Banc de Terres del Baix 
Camp

Fent valdre l’entesa, recuperant terreny perdut



Cercle viciós de 

l’abandonament rural

ABANDONAMENT DE TERRES

Paisatge 
descuidat

Envelliment
Pèrdua de joves i 

de talent

Pèrdua de 
serveis

Pobles dormitori

Pèrdua de llocs 
de treball al 

territori
Augment del risc 

d´incendi

Gran 
dependència del 

carburant

Acceleració del 
canvi climàtic

Mobilitat laboral 
obligada



Cercle virtuós del desenvolupament rural 

endogen
BANC DE 
TERRES

Augment de l´activitat 
agrària, ramadera i forestal

Relocalització dels 
llocs de treball

Fixació del talent 
del territori

Consolidació de serveis

Augment demogràfic
Pobles vius

Productes de qualitat

Consum local
Biomassa

Turisme rural 
Gastronomia local

Millora del 
paisatge agrari

Reducció del risc d´incendis

Mitigació del canvi climàtic
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1/  Presentació  i objectius 

Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà s’impulsa l’acció Programa per facilitar l’accés a la 

terra i el relleu generacional  en el sector primari a la comarca del Pallars Jussà. Aquesta 

acció compta amb el finançament del SOC a través del Programa a les 7 Comarques, i la seva 

execució tècnica és a càrrec de Raiels SCCL (www.raiels.cat).  

Els objectius del Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional en el sector 

primari a la comarca del Pallars Jussà són:  

 Detectar la necessitat d’accés a la terra per a la nova pagesia a la comarca, tenint en 

compte la seva heterogeneïtat geogràfica i de sectors productius;  

 Valorar diferents tipologies de mecanismes d’accés a la terra per veure quina podria 

encaixar millor al Pallars Jussà (en el cas que es detecti que hi ha necessitat); 

determinar a més quins serveis complementaris es podrien oferir (serveis de formació 

agronòmica, d’assessorament empresarial, de relleu a la pagesia (reempresa pagesa), 

etc.);  

 Generar i facilitar espais de trobada i debat que afavoreixin l’intercanvi, el debat, el 

coneixement mutu i la confiança necessàries per a la col·laboració i la resolució de 

necessitats comunes;  

 Definir el full de ruta que proposi el mecanisme o mecanismes d’accés a la terra més 

plausibles per a la comarca del Pallars Jussà.  

Per tal de donar a conèixer l’acció que s’està duent a terme amb un objectiu de sensibilització i 

transferència de coneixement, així com també de facilitar un espai de trobada i debat, s’ha 

programat una jornada de fòrum-debat agrari amb el títol ‘Qui continuarà treballant la terra 

al Pallars Jussà? Relleu generacional, present i futur al sector primari’.  

En aquest informe es recullen la metodologia i resultats obtinguts en el sí d’aquesta reunió de 

treball.  

 

 

2/  Metodologia  

La sessió ha estat organitzada, conduïda i dinamitzada per Raiels · iniciatives que arrelen, en 

coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, i ha tingut lloc el  20 de novembre, en 

horari de les 9.30h a les 13.00h, a l’Epicentre de Tremp.  

La reunió de treball es planteja amb els següents objectius: 

 Donar a conèixer iniciatives de dinamització del sector primari que fan possible el 

relleu generacional i l'accés a la terra a les noves incorporacions.  

 facilitar un espai de trobada i debat sobre la dinamització d'aquest sector econòmic a 

la comarca, i per extensió, l'Alt Pirineu i Aran, generador de desenvolupament local. 
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 Sensibilitzar els agents per afrontar el repte del relleu generacional del sector primari 

al Pallars Jussà (i per extensió, a comarques similars de l’APiA). 

El programa de la jornada ha estat següent:  

HORARI PROGRAMA 

09:30h. Rebuda dels assistent 

09:40h.  
 

Benvinguda i presentació del projecte i de la jornada. Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. 

09:45h.  
 

Els reptes el relleu generacional i l’accés a la terra: una visió global. Neus Monllor, 
consultora i experta en accés a la terra i nova pagesia. 

10:30h. Presentació dels principals resultats de la diagnosi de l'accés a la terra i relleu 
generacional al Pallars Jussà. Raiels, iniciatives que arrelen 

11:00h. Pausa  
 

11:30h.  
 

Taula rodona de mecanismes d’intermediació per a l’accés a la terra i foment del 
relleu generacional: 

 L’Escola de Pastors: un projecte integral de formació, acompanyament i 
suport a la instal·lació de nous projectes agraris. Laia Batalla, 
coordinadora de l’Escola de Pastors 

 Banc de Terres del Baix Camp. A càrrec de Gessamí Sardà, coordinador. 

12:15h. Dinàmica de treball grupal. Debat amb els assistents sobre els principals reptes 
per a la intermediació per a l’accés a la terra al Pallars Jussà i les seves solucions. 

13:00h. Debat i conclusions 

 

 

3/  Resultats 

La jornada, que s’emmarca en el projecte Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés 

a la terra al Pallars Jussà, promogut pel Consell Comarcal del Pallars Jussà i  coordinat per la 

cooperativa Raiels · Iniciatives que arrelen, ha tingut per objectiu ser un espai per a reflexió i el 

debat entorn els reptes del relleu generacional al sector agrari al Pallars Jussà, i per extensió, 

l'Alt Pirineu i Aran, així com per a donar a conèixer mecanismes existents per a facilitar aquest 

relleu i l’accés a la terra. 

Una trentena de persones de diversos perfils, tant persones vinculades al sector agrari 

(ramaders i pagesos), persones amb un perfil tècnic vinculat al sector agrari (tècnics d’oficines 

comarcals d’agricultura, sindicats), alcaldes i altres representants d’entitats locals, com també 

entitats impulsores d’iniciatives vinculades amb el relleu generacional (ARCA, Diputació de 

Barcelona), han pogut conèixer de primera mà diversa informació d’interès vinculada amb 

aquest repte. 

En primer lloc, Neus Monllor, consultora agrosocial i experta en accés a la terra, ha exposat els 

principals reptes del relleu generacional i l’accés a la terra des d’una òptica global. Tot seguit, 

Judit Pardos i Núria Serena de Raiels-iniciatives que arrelen, han exposat els principals resultats 

de la Diagnosi de l'accés a la terra i el relleu generacional al Pallars Jussà, que inclou tant dades 

estadístiques com també la visió dels diversos agents de la comarca en relació amb aquesta 

realitat.  
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Tot seguit, s’ha comptat amb dues iniciatives ja en funcionament per fomentar el relleu 

generacional al sector i l'accés a la terra. En primer lloc ha intervingut en Gessamí Sardà, que 

ha donat a conèixer el  banc de terres del Baix Camp, com a eina d'intermediació per facilitar 

l'accés a la terra en aquesta comarca; seguit de Laia Batalla, que ha presentat l'Escola de 

Pastors com a projecte integral de formació, acompanyament i suport a la instal·lació de noves 

iniciatives agràries. 

Al final de la jornada s’ha generat un debat entorn la informació i experiències exposades, 

posant-se de relleu el paper clau que té el sector agrari en el desenvolupament dels territoris 

rurals, les problemàtiques associades a la concentració de la propietat de terra agrícola, el 

paper que pot jugar en aquest àmbit la recent aprovada Llei d’espais agraris; així com també la 

necessitat de fer front, des del món local, al repte global que suposa el relleu generacional en 

el sector agrari. 

 

 

4/  Buidatge dels qüestionaris de valoració 

S’han pogut recollir un total de 14 qüestionaris emplenats per part de les persones assistents, 

corresponents a 5 pagesos/es, 7 tècnics/ques, i regidor. 

A continuació es recull el buidatge d’aquests qüestionaris: 

 Considera adequada la durada de la 
jornada?  
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
la durada de la jornada, essent 
correcta; i un 30% la valora amb un 
3, essent prou correcta; un 20% la 
valora amb un 2 essent millorable, i 
un 10% la valora amb 1 considerant-
la incorrecta.  

 

 
  

10% 

20% 

30% 

40% 

Durada 

1

2

3

4
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 Considera adequat l’horari de la 
jornada?  
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
l’horari de la jornada, essent 
correcta; i un 30% la valora amb un 
3, essent prou correcte; un 20% la 
valora amb un 2 essent millorable, i 
un 10% la valora amb 1 considerant-
lo incorrecte.  

 

 
  

 El contingut general de la jornada ha 
satisfet les seves expectatives? 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
la satisfacció de les seves 
expectatives, essent correcta; i un 
30% la valora amb un 3, essent prou 
correcte; un 20% la valora amb un 2 
essent millorable, i un 10% la valora 
amb 1 considerant-lo incorrecte.  
 

 
  

 Creu aplicables els continguts de la 
jornada al seu àmbit 
laboral/empresa? 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
l’aplicabilitat dels continguts de la 
jornada al seu àmbit 
laboral/empresa, essent correcte; i 
un 30% la valora amb un 3, essent 
prou correcte; un 20% la valora amb 
un 2 essent millorable, i un 10% la 
valora amb 1 considerant-lo 
incorrecte.  
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1

2

3
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 Considera correcta l’organització de 
la jornada? 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
l’organització de la jornada, essent 
correcte; i un 30% la valora amb un 
3, essent prou correcte; un 20% la 
valora amb un 2 essent millorable, i 
un 10% la valora amb 1 considerant-
lo incorrecte 

 
  

 Valoració global de la jornada 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
la valoració global de la jornada, 
essent correcta; i un 30% la valora 
amb un 3, essent prou correcte; un 
20% la valora amb un 2 essent 
millorable, i un 10% la valora amb 1 
considerant-lo incorrecte.  
 

 
  

 Valoració de la ponència : “Els reptes 
del relleu generacional?        a càrrec 
de Neus Monllor 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
la ponència de Neus Monllor, essent 
correcta; i un 30% la valora amb un 
3, essent prou correcte; un 20% la 
valora amb un 2 essent millorable, i 
un 10% la valora amb 1 considerant-
lo incorrecte.  
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 Valoració de la ponència 
“Presentació dels principals resultats 
de la diagnosi del Pallars Jussà” a 
càrrec de Raiels 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
la ponència de Raiels, essent 
correcta; i un 30% la valora amb un 
3, essent prou correcte; un 20% la 
valora amb un 2 essent millorable, i 
un 10% la valora amb 1 considerant-
lo incorrecte.  
  

  

 Valoració de l’experiència “Escola de 
Pastors”, a càrrec de Laia Batalla 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
l’experiència presentada de l’Escola 
de Pastors, essent correcta; i un 30% 
la valora amb un 3, essent prou 
correcte; un 20% la valora amb un 2 
essent millorable, i un 10% la valora 
amb 1 considerant-lo incorrecte.  
 

 
  

 Valoració de l’experiència “Banc de 
Terres del Baix Camp”, a càrrec de 
Gessamí Sardà 
El 40% de les persones que han 
respost l’enquesta valora amb un 4 
l’experiència presentada del Banc de 
Terres del Baix Camp, essent 
correcta; i un 30% la valora amb un 
3, essent prou correcte; un 20% la 
valora amb un 2 essent millorable, i 
un 10% la valora amb 1 considerant-
lo incorrecte.  
  

 

 Què valora més positivament de la jornada?  
 

 La jornada en global i els professionals que hi han assistit. 

 Saber que hi ha una voluntat d ajuda a noves incorporacions. 

 La temàtica. 

 La informació. 

 La posada en comú dels diferents  ponents que hi ha participat 

 Apostar per experiències innovadores. 

 Xerrada Neus Monllor. 
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 La jornada en global i els professionals que hi ha assistit.  

 

 Què és el que valora més negativament de la jornada?  
 

EL Pallars Jussà i els seus ramaders no han canviat encara la seva mentalitat passats 10 

anys. No creuen encara la necessitat de traspàs de l' explotació i terres. 

 Ajustar més l'horari a les expectatives. 

 EL temps. 

 Potser certa repetició de dades entre ponents. 

  

  

  

 

5/  Conclusions i propers passos 

Els resultats obtinguts en aquesta jornada seran tinguts en compte en l’elaboració del full de 

ruta per afavorir el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà. Aquest full de ruta 

serà el producte resultant del programa.  
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6/  Recull fotogràfic 
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Reunió de propostes d’accions 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a 
la terra al Pallars Jussà 

Tremp, 17 de desembre de 2019 



DIFICULTATS 
- Sectorials 
- Socials 
- Econòmiques 

Objectius de la reunió  

 Posar en comú l’interès per ser proactius i actuar per abordar el repte 

del relleu generacional i l’accés a la terra al sector primari. 

 

 Identificar accions a fer en els propers anys (curt-mig termini) per 

afrontar el repte del relleu generacional del sector primari al Pallars 

Jussà (i per extensió, a comarques similars de l’APiA). 

 

 Prioritzar les accions que seran la base del full de ruta.  



Punt de partida general sector primari 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà 

- Sector envellit (32% titulars PJ >65 
anys). 

- Baix índex de recanvi (9%). 

- Poca dignificació de l’ofici de pagès. 

- Tendència a la concentració de terres 
en poques mans.   

- Pèrdua de superfície agrària (-28,7% 
PJ)  > pèrdua del nombre d’explotacions 
(-8%). 

- Dificultat d’accés a la terra per 
persones que no tenen tradició familiar.  

 

- Sector primari important en el PIB 
comarcal (14% PJ).  

- Incorporacions de joves al sector (48 
incorporacions PJ amb ajut 2015-19).  

- Algunes de les incorporacions són de 
joves no procedents de familia pagesa 
i/o de la comarca, amb inquietuds i 
maneres de fer que aporten innovació.  

- Oportunitat de diversificació amb 
productes de més valor afegit (oli, 
vinya, safrà al PJ i venda directa).  



Com és l’accés a la terra al PJ? 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà 



Com és l’accés a la terra al PJ? 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà 

DEMANDA 
 
Qui té demanda de terra? 
 
- Empreses familiars agràries de la comarca 
 
- Projectes vinculats a l’Associació de 

productors d’oli del Jussà 
 
- Empreses agràries joves amb model de 

negoci centrat en producte final 
 
- Persones nouvingudes al sector (amb arrels o 

no a la comarca)  

OFERTA 
 
Qui té oferta de terra? 
 
- Pagesia de la comarca, a punt de jubilar-se i 

sense relleu generacional 
 
- Persones propietàries de terra que ja no 

viuen a la comarca 
 
 
 



Com és l’accés a la terra al PJ? 

Programa per facilitar el relleu generacional i l'accés a la terra al Pallars Jussà 

MECANISMES EXISTENTS PER ACCEDIR 
A LA TERRA 
 
• Boca-orella 
 
• Cerca directa 
 
• Investigar pel propi compte (nouvingudes) 
 
• Consulta a organismes i entitats 

DIFICULTATS PER A FACILITAR EL 
TRASPÀS DE TERRES  
 
- Actual pagament de la PAC. Els ingresos 

associats a la DUN poden ser un 
“complement” a jubilacions 

 
- Aferrament a la propietat  

 
- Reticència a cedir/arrendar a joves pagesos 

amb altres models de pagesia o a 
“desconeguts” 
 

- Manca de confiança i rumors de males 
experiències  

 
- Complexitat per a conèixer la titularitat de la 

propietat 
 

 



DIFICULTATS 
- Sectorials 
- Socials 
- Econòmiques 

MECANISMES D’INTERMEDIACIÓ?  

CONSIDERACIONS 
 

- Caldria posar esforços en empreses portades per gent en edat de jubilació. 
 

- És clau que es pugui establir una relació de confiança entre ambdues parts: 
l’objectiu comú és l’estimació per la terra, hauria d’unir arrendador i 
arrendatari.  
 

- Seria bo que hi hagués una entitat que prestés un “assessorament integrat”  
 

- Perfils als quals s’hauria d’adreçar: pagesos sense relleu generacional, noves 
persones emprenedores, etc. 
 

- Prioritzar perfils: iniciatives empresarials de petita escala, gent de la comarca, 
gent jove.  
 

- El servei de compra-venda o arrendament ha de ser ràpid.  
 

- Caldria avançar cap a projectes d’incubadores de pagesia, que ajudin a no ser 
temeraris i treballin en el “traspàs real”.  



DIFICULTATS 
- Sectorials 
- Socials 
- Econòmiques 

Bancs de terres Espai Test 

Oficines 
d’assessorament 

agrari  
Altres 

MECANISMES D’INTERMEDIACIÓ?  

Presentat projecte a convocatòria Treball a les 7 Comarques – pendent resolució  



DIFICULTATS 
- Sectorials 
- Socials 
- Econòmiques 

Dinàmica de treball  

1) ESCENARIS DE FUTUR 

• Treball individual per definir l’escenari desitjat (i sobre el qual caldrà proposar accions) i 
l’escenari negatiu-de no actuació- en relació amb el sector primari d’aquí 10 anys. S’ 
anota 3 elements de cada escenari en un post-it  i es posen en comú.  

2) PROPOSTES D’ACCIONS  

• Treball en trios per definir propostes d’accions encaminades a assolir l’escenari de futur 
desitjat pel sector primari.  

• Entre 3 I 5 propostes d’accions en un post-it diferent cada una. 

• Posada en comú.  

• Priorització (3 gomets/persona).  



MOLTES 
GRÀCIES! 

www.raiels.cat  

https://www.facebook.com/raielsiniciatives 

https://twitter.com/raiels_ 





 

 

 

 

 

INFORME DE RESULTATS 
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1/  Presentació  i objectius 

Des del Consell Comarcal del Pallars Jussà s’impulsa l’acció Programa per facilitar l’accés a la 

terra i el relleu generacional  en el sector primari a la comarca del Pallars Jussà. Aquesta 

acció compta amb el finançament del SOC a través del Programa a les 7 Comarques, i la seva 

execució tècnica és a càrrec de Raiels SCCL (www.raiels.cat).  

Els objectius del Programa per facilitar l’accés a la terra i el relleu generacional en el sector 

primari a la comarca del Pallars Jussà són:  

 Detectar la necessitat d’accés a la terra per a la nova pagesia a la comarca, tenint en 

compte la seva heterogeneïtat geogràfica i de sectors productius;  

 Valorar diferents tipologies de mecanismes d’accés a la terra per veure quina podria 

encaixar millor al Pallars Jussà (en el cas que es detecti que hi ha necessitat); 

determinar a més quins serveis complementaris es podrien oferir (serveis de formació 

agronòmica, d’assessorament empresarial, de relleu a la pagesia (reempresa pagesa), 

etc.);  

 Generar i facilitar espais de trobada i debat que afavoreixin l’intercanvi, el debat, el 

coneixement mutu i la confiança necessàries per a la col·laboració i la resolució de 

necessitats comunes;  

 Definir el full de ruta que proposi el mecanisme o mecanismes d’accés a la terra més 

plausibles per a la comarca del Pallars Jussà.  

Per enfocar la darrera fase del pla de treball, consistent en la definició del full de ruta, s’ha 

programat una reunió de propostes d’accions amb agents clau de la comarca.  

En aquest informe es recullen la metodologia i resultats obtinguts en el sí d’aquesta reunió de 

treball.  

 

 

2/  Metodologia  

La sessió ha estat conduïda i dinamitzada per Raiels · iniciatives que arrelen, i ha tingut lloc el  

17 de desembre de 2019, en horari de les 11h a les 13h, a l’Epicentre de Tremp.  

La reunió de treball es planteja amb els següents objectius: 

 Posar en comú l’interès per ser proactius i actuar per abordar el repte del relleu 

generacional i l’accés a la terra al sector primari. 

 Identificar accions a fer en els propers anys (curt-mig termini) per afrontar el repte del 

relleu generacional del sector primari al Pallars Jussà (i per extensió, a comarques 

similars de l’APiA). 

 Prioritzar les accions que seran la base del full de ruta.  
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La dinàmica que s’ha seguit ha estat la següent:  

HORARI ACTIVITAT 

11:00h-11:10h Benvinguda per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà   

11:10h-11:30h Exposició dels objectius de la reunió i del punt de partida de la situació del relleu 
generacional i l’accés a la terra (Raiels) 

PRIMERA PART DEL TALLER: escenaris de futur 

11:30h-11:45h Treball individual per definir l’escenari desitjat (i sobre el qual caldrà proposar 
accions) i l’escenari negatiu-de no actuació- en relació al futur del sector primari 
d’aquí 10 anys. S’ anota 3 elements de cada escenari en un post-it  

11:45-12:15h Posada en comú per definir els dos escenaris. Es recull en un papel·lògraf per cada 
escenari i s’endreça per similituds. 

SEGONA PART DEL TALLER: propostes d’accions 

12:15h-12:35h Treball en trios per definir propostes d’accions encaminades a assolir l’escenari de 
futur desitjat pel sector primari. Cada grup anota entre 3-5 propostes d’accions en 
un post-it diferent cada una. 

12:35h-12:45h Posada en comú de les propostes definides per cada grup, agrupació per 
similituds i consens 

12:45h–12:55h Priorització (entrega de 3 gomets/persona) 

13:00h Conclusions i agraïments i propers passos 

 

En la reunió de propostes d’accions, hi ha pres part un total de 10 persones, representants de 

diferents organismes públics i privats de la comarca, i comarques veïnes de l’Alt Pirineu i Aran. 

Nom i Cognoms Càrrec  

Claudina Estela Graell  Oficina Comarcal DARP Pallars Jussà 

Albert Espanyol Jordana Cap Oficina Comarcal DARP Pallars Jussà 

Núria Fontanet Colell  Coordinadora territorial DARP Alt Pirineu i Aran  

Eva Fiter Cirera Gerent PallarsActiu 

Dolors Engo Mollà Atenen Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran 

Josep M. Dalmau Gil Alcalde Torre de Capdella 

Iolanda Ferran Closa Cap Oficina Comarcal DARP Alta Ribagorça 

Josep M. Mullol Alcalde Castell de Mur i President Consell Comarcal Pallars Jussà 

Josep Ardanuy Gerent Consell Comarcal Pallars Jussà 

Martí Cardona Alcalde Conca de Dalt i Vicepresident Consell Comarcal Pallars Jussà 

Excusen la seva assistència: Alba Vila, Directora de l’Escola Agrària del Pallars; i Marc Borrell, 

tècnic de l’IDAPA.   
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3/  Resultats 

A continuació s’exposen els resultats de la dinàmica de treball: 

 

- ESCENARIS DE FUTUR: 

ESCENARI FUTUR (NO ACTUACIÓ) ESCENARI FUTUR DESITJAT (ACTUACIÓ) 

- Abandonament definitiu de les terres 
menys aptes i productives.  

- Rejoveniment del sector primari i relleu 
generacional 

- Pèrdua de la ramaderia extensiva - Innovació i diversificació de les activitats 
tradicionals, empreses més competitives, 
gràcies a l’entrada de nous actius més joves 
i formats 

- Pèrdua del nombre d’explotacions - Partint de la situació actual en que les 
terres ja estan arrendades (i no 
abandonades), tenir un mercat de terres 
organitzat, i que permeti que s’obri el 
mercat actual a altres que ara no hi tenen 
accés o molt difícil 

- Major risc d’incendis - Recuperació de terres agràries en desús o 
risc d’abandonament 

- Major sequera (canvi climàtic) - Territori ordenat, amb un mosaic d’usos 
equilibrat: agrari, ramader, forestal 

- Concentració de les terres més fèrtils en 
poques mans, i mala gestió de les 
mateixes 

- Amb noves activitats agroalimentàries a 
partir de productes agraris, i amb producte 
final 

- Canvi climàtic com a oportunitat per a 
nous cultius, i noves empreses que 
s’implantin 

- Amb accés a la terra: banc de terres; i 
donar a conèixer la informació  

- Es seguirà amb la dinàmica actual, en que 
les bones terres són portades per les 
empreses actuals, i amb els preus que 
marquen; no es pot escollir altre sistema 
o mecanisme 

- Que les persones que es volen incorporar 
no hagin de pactar amb un propietari: 
disposar d’un centre que distribueixi terres 

- Individualisme del sector (com ara) i poca 
visió comunitària, col·lectiva o associativa 
(es continuarà sense dinàmica de treball 
conjunt en clau associativa) 

- Accés a la terra amb confiança i garanties 
de seguretat i amb altres opcions o 
mecanismes d’accés a la terra (més enllà de 
l’actual) 

- Despoblament - Que el nou PDR que s’està elaborant tingui 
en compte la incorporació de nous 
agricultors/es en un sentit ampli (ara 
només s’ajuda als joves menors de 40 anys) 

- Pèrdua de teixit productiu d’empreses de 
serveis agraris complementaris al sector 
que ara tenim  

- Amb un mosaic equilibrat d’explotacions 
grans, mitjanes i petites 

- Especulació amb la terra - Les explotacions petites, per ser viables, 
han de poder optar, i per tant, cal 
incentivar, que puguin fer la transformació i 
el valor afegit dels productes finals.  

- Sector primari encara més envellit  - Amb consum per part de la població local 
dels productes agraris i agroalimentaris 
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locals.  

 - Més arrelament al territori i més població  

 - Sector primari organitzat (entorn a 
cooperatives agràries, i/o amb un tècnic/a 
que actuï com a interlocutor) 

 - Pagesia més forta  

 - Projecte de regadiu desencallat 

 - Regulació del preu de la terra, amb 
garanties  

 - Més reunions amb el sector per fer 
seguiment de terres 

 

- PROPOSTES D’ACCIONS I PRIORITZACIÓ:  

Propostes d’accions Puntuació  

Òrgan per gestionar terres (amb informació sobre les característiques 
de les finques, amb un contracte, servei tipus ‘Reempresa’ – Reviu la 
terra per afavorir el traspàs de terres i el relleu a les explotacions) 

7 vots 

Que la PAC vagi en funció d’altres criteris (actualment subvenció en 
funció de les hectàrees; es proposa que hi hagi un repartiment entre 
més pagesos, posar uns topalls a les hectàrees, etc.). Val a dir que 
aquesta acció es tracta d’una proposta que s’ha de treballar a més alt 
nivell (Generalitat, etc.) però des del DARP es recull la idea per a ser 
exposada i defensada en les reunions de seguiment de la nova PAC  

6 vots 

Inventari o base de dades sobre les terres a nivell de cada municipi 5 vots 

Sector associació: disposar d’un tècnic/a. Funcions: dinamitzador, 
coordinador, interlocutor, generar i donar confiança en el relleu 
generacional i l’accés a la terra (podria estar vinculat amb la primera 
proposta) 

5 vots 

Fiscalitat: incidir en bonificacions en els que estan recuperant terres o 
estan iniciant activitats agroalimentàries (la llei de muntanya ho 
preveu) 

0 vots 

Formació al territori i reciclatge formatiu continuat 0 vots 

 

 

4/  Conclusions i propers passos 

Els resultats obtinguts en aquesta reunió seran tinguts en compte en l’elaboració del full de 

ruta per afavorir el relleu generacional i l’accés a la terra al Pallars Jussà. Aquest full de ruta 

serà el producte resultant del programa.  
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5/  Recull fotogràfic 

 

 
 

 

 



 
 

Acció PROGRAMA PER FACILITAR L’ACCÉS A LA TERRA I EL RELLEU GENERACIONAL AL PALLARS 

JUSSÀ 

 

MEMBRES DE LA TAULA DE CONCERTACIÓ PER AL RELLEU GENERACIONAL I L’ACCÉS A LA 

TERRA DEL PALLARS JUSSÀ A 31 DE DESEMBRE DE 2019 

Nom i Cognoms Càrrec 

Núria Fontanet i Colell Cap dels Serveis Territorials del DARP a l’Alt 
Pirineu i Aran 

Albert Espanyol i Jordana  Cap de l’Oficina Comarcal del DARP al Pallars 
Jussà 

Claudina Estela Graell Tècnica de l’Oficina Comarcal del DARP al 
Pallars Jussà 

Eva Fiter Cirera Gerent de Pallars Actiu SA 

Dolors Engó Mollà Coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt 
Pirineu i Aran 

Josep M. Mullol President del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà 
Alcalde de Castell de Mur 

Martí Cardona Vicepresident del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà 
Alcalde de Conca de Dalt 

Josep M. Ardanuy Gerent del Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 

Flors Albert Tècnica de promoció econòmica del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà 
Coordinació Treball a les 7 Comarques 

Josep m. Dalmau Gil Alcalde de la Torre de Capdella 

Iolanda Ferran Cap de l’Oficina Comarcal del DARP a l’Alta 
Ribagorça  

 

Així mateix, han expressat el seu interès de participar-hi: 

- Alba Vila Corona. Directora de l’Escola Agrària del Pallars 

- Marc Borrell. Tècnic de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran 
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