
JORNADES TÈCNIQUES EMPRESARIALS
La cooperació i la innovació, estratègies de futur



Objectius derruta

1. Treballar per aconseguir un MODEL DE DESENVOLUPAMENT
SOCIOECONÒMIC, consensuat entre el sector públic i privat.

2. Fomentar el TREBALL EN XARXA amb els diferents municipis.

3. Conèixer les NECESSITATS DE LES EMPRESES.

4. Donar SUPORT TÈCNIC ALS PROJECTES d'emprenedoria.

5. TRANFERÈNCIA TECNOLÒGICA: Aproximar la recerca i la transferència
tecnològica als sectors productius tradicionals, Agroalimentari i Turisme.

6. GENERAR DINÀMIQUES en els sectors productius per diversificar
l’economia.
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Anàlisi dels sistemes de comercialització de les empreses agroalimentàries.

Estratègies de comercialització per al sector agroalimentari de la Terra Alta
26 empreses

Millora de la competitivitat del sector vitivinícola: Garnatxa Blanca 2011 11 cellers DOTA

Desenvolupament de la cultura de l’olivera a la Terra Alta 2011 6 almàsseres DOP Oli

Impuls al desenvolupament turístic: creació i comercialització de productes

turístics
23 entitats 

Intercanvi de coneixements i experiències de les activitats turístiques En desenvolupament

Integralitat

Intercanvi de coneixements i experiències de les activitats turístiques En desenvolupament

Campanya de promoció d’actius i productes turístics de la Terra Alta En desenvolupament

Formació professionalitzadora en el sector turístic 41 alumnes

Identificació de les necessitats empresarials per al disseny de les funcions del

Viver d’Empreses a la Terra Alta
30 entrevistes

Seminari de gestió de projectes en el Desenvolupament Econòmic Local. En desenvolupament



Definició de les directrius turístiques 
per a la dinamització econòmica de la 

Terra Alta

Fases del procés: Inici, 2010

1. Anàlisi de la planificació turística a la Terra Alta (1990-2010)

2. Taules participatives amb la ciutadania: “DE BAIX CAP A DALT”2. Taules participatives amb la ciutadania: “DE BAIX CAP A DALT”

3. Establiment d’estratègies turístiques per a la dinamització econòmica de 
la Terra Alta

4. Implementació de les accions recollides en les directrius



Què és ?
• Òrgan de representació i participació, sense personalitat

jurídica pròpia.

• Eina pràctica de treball.

• Amb capacitat de decisió.

Consell Consultiu de Debat Turístic a la 
Terra Alta

• Amb capacitat de decisió.

• Amb interlocució directa entre els membres.



Missió
• Incentivar la participació i l’intercanvi d’informació en el

procés de planificació de l’activitat turística, enfortint el diàleg
entre els diferents agents socioeconòmics del territori.

Consell Consultiu de Debat Turístic a la 
Terra Alta

• Treballar en propostes concretes entre els membres.

• Esdevindre punt de trobada

• Tindre capacitat d’influència.



Què vol fer?
• Esdevindre punt de trobada, de discussió i de debat entre els

actors turístics que operen al territori.

• Treballar en propostes concretes entre els membres.

• Tindre capacitat d’influència en les decisions que afecten en

Consell Consultiu de Debat Turístic a la 
Terra Alta

• Tindre capacitat d’influència en les decisions que afecten en
l’activitat turística al territori.



Qui hi pot participar?
• Empresaris i treballadors d’empreses turístiques.

• Promotors de projectes turístics.

• Empresaris i treballadors d’empreses d’altres sectors
econòmics relacionats amb el turisme.

Consell Consultiu de Debat Turístic a la 
Terra Alta

econòmics relacionats amb el turisme.

• Entitats associatives amb interessos turístics.

• Tècnics de l’administració.

• Estudiants i acadèmics interessats en l’activitat turística.

• Regidors de turisme i/o promoció econòmica de
l’administració local.



Qui hi està participant avui?
• Empresa de mobiliari urbà sostenible

• Promotors de projectes de càmping

• Guia i informadora turística municipal

• Empresaris de productes derivats de l’oliva

Consell Consultiu de Debat Turístic a la 
Terra Alta

• Empresaris de productes derivats de l’oliva

• Centre d’Estudis del territori

• Artesans de la fusta i fibres vegetals

• Cellers i agrobotigues

• Grup de recerca de la Universitat

• Empreses d’hostaleria, allotjament i restauració



Anàlisi i avaluació de la planificació 
turística a la Terra Alta (1990-2010)

Fa 20 anys que es treballa en el turisme. Classificació de les actuacions :

• Tipologia
– Adequació del medi urbà

– Equipaments i serveis de suport a l’activitat turística 

– Rehabilitació dels recursos històrics i etnològics

– Conservació dels recursos naturals

– Promoció i comunicació 

– Gestió, dinamització empresarial i formació– Gestió, dinamització empresarial i formació

• Períodes d’execució (SUBVENCIONS)

• Variables territorials

• Eixos temàtics
– Batalla de l’Ebre

– Enoturisme i oli

– Art i Cultura

– Turisme de natura i aventura



Taules participatives: 
“DE BAIX CAP A DALT”

Cal iniciar el procés incorporant la veu del territori, la veu de les persones

Establiment de diverses taules participatives
– Grup genèric

– Via verda i activitats de natura

– Enoturisme i turisme gastronòmic

– Cultura, art i patrimoni– Cultura, art i patrimoni

– Equip tècnic relacionat amb el turisme i representants polítics

140 persones convocades, més de 80 entitats implicades

Diferents perfils, diferents veus, diferents entitats, un projecte unitari



Idees per al futur:
camins a seguir



En quins àmbits treballem

1.- GESTIÓ TURÍSTICA

2.- INFORMACIÓ TURÍSTICA

3.- CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS3.- CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS



1.- GESTIÓ TURÍSTICA

És necessari:

• FÒRUM DE DEBAT TURÍSTIC, PER OBRIR LA PORTA A LA PARTICIPACIÓ

• DONAR SUPORT TÈCNIC A LES ACCIONS DEL SECTOR TURÍSTIC

• IMPLICAR DIVERSOS SECTORS ECONÒMICS EN EL DESENVOLUPAMENT
DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA



2.- INFORMACIÓ TURÍSTICA

És necessari:

• CREAR UNA XARXA D’INFORMACIÓ TURÍSTICA A PARTIR DELS
EQUIPAMENTS JA EXISTENTS

• MILLORAR LA COORDINACIÓ ENTRE ELS AGENTS TURÍSTICS• MILLORAR LA COORDINACIÓ ENTRE ELS AGENTS TURÍSTICS

• PROMOURE VISITES ALS RECURSOS I ACTIVITATS TURÍSTIQUES ENTRE LA
MATEIXA POBLACIÓ



3.- CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

És necessari:

• MILLORAR LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL DELS AGENTS TURÍSTICS

• BONES PRÀCTIQUES I INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES AMB ALTRES
TERRITORIS

• PROMOURE TALLERS DE CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

PROMOURE LA MILLORA  DE LA QUALITAT EN ELS SERVEIS



L’eina bàsica per al nostre treball: LA COOPERACIÓ

• L’eina bàsica per a portar a terme el projecte és la COOPERACIÓ, entre totes i cadascuna de les parts
implicades en el projecte, tant en l’àmbit públic com en el privat. El primer pas per aconseguir-ho és
establir confiança entre tothom. Per generar-la, cal deixar de banda les limitacions que provoca el treball
des de la competència (tant entre els actors públics i els privats ) per iniciar el treballar en base al suport i
consens conjunt. En el procés, és cabdal acomplir i fer acomplir els acords que s’han compromès i ser
conscients dels riscos i les responsabilitats que totes les parts han d’assumir. En aquest sentit, la
transparència és un factor clau tant en l'establiment com en el manteniment de la relació de confiança
mútua, sense oblidar, alhora, que la tasca a dur a terme parteix dels objectius consensuats que superen els
individualismes i les ambicions personals per assolir majors nivells de desenvolupament.individualismes i les ambicions personals per assolir majors nivells de desenvolupament.

• S’han concentrat molts esforços per implicar la iniciativa privada en tot el procés, ja des del moment
inicial. El lideratge del projecte és un factor molt important; s’ha de treballar colze a colze amb els líders,
aquells qui anomenem ELS SALMONS, que són aquelles persones que se senten agust nedant

contracorrent, que comparteixen una mateixa visió estratègica i que tenen la suficient capacitat crítica per
afrontar i superar els obstacles que puguin anar sorgint. Les visions guanyadores són aquelles que es
desenvolupen amb visió d’equip (jo guanyo, tu guanyes, guanyem tots).




