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a) Diagnosi de la situació actual
Entrevistes personals als 37 alcaldes/regidors  de la comarca. Conclusions:

• Territori agrícola i amb municipis amb poc teixit comercial               el covid ha tingut poca 
afectació a nivell empresarial. Sí que hi ha hagut afectació social, com és el cas dels temporers.

• Problemàtica estructural de la comarca:
1. Tecnologia: la Fibra òptica arriba al 65% del territori, però disminueix dràsticament en el cas dels micropobles. La 

cobertura es considera regular o dolenta en un 50%. Impediment pel teletreball i la globalització.

2. Empresa: Agricultura amb tendència a la concentració parcel·laria i baix relleu generacional. No hi ha vivers ni 
espais de coworking, i només en el 51% dels casos hi ha xarxa empresarial. Poques empreses emergents. En el 
76% dels municipis no hi ha oferta de treball “white collar”. A nivell d’infraestructura hi ha sòl industrial disponible 
(81%), però poca oferta de locals i de naus industrials, i molts PI s’han de desenvolupar (73% sense serveis). 

3. Població: 62% dels municipis amb una població envellida degut a la manca d’oportunitats professionals pels joves i 
el problema de l’habitatge. El 70% dels pobles denuncien la manca d’habitatge disponible, principalment de 
lloguer. Cal polítiques de repoblament.

4. Serveis: Es demana solucions per atendre la gent gran, com mancomunar serveis o replantejar l’atenció social. 
L’enllumenat públic i les deixalleries es considera deficient (en un 56% i 70% respectivament).

5. Turisme: Manca de planificació unitària i de foment del turisme. No hi ha allotjament.



Mapeig econòmic

• Variables contemplades:
1. Tecnologia: Fibra òptica 

2. Economia: Sòl industrial disponible per acollir empreses, i sòl industrial no urbanitzat (sense serveis).

3. Població: Piràmide poblacional jove o equilibrada.

4. Serveis: Residència d’avis i/o centre de dia i Institut de secundària.

5. Energia: Enllumenat públic.

• Filtrat segons tipologia de municipi:
1. Micropobles

2. Municipis rurals

3. Municipis semiurbans



Comarca clarament diferenciada en tres zones:

1. Nord : on s’acumulen moltes de les fortaleses de la comarca, amb pobles semiurbans (més de 3,000 habitants), de 
piràmide poblacional jove o equilibrada i amb musculatura econòmica amb polígons industrials amb tots els 
serveis. Aquests municipis gaudeixen d’una bona infraestructura a nivell de mobilitat i tecnologia, doncs arriba la 
fibra òptica i tenen bona cobertura, el que és una variable essencial pel teletreball i la globalització. Tot i la 
influència de Lleida (a nivell laboral i de comerç), són pobles autònoms a nivell de serveis i comerç. A més, 
concentren la majoria d’instituts i residències d’avis de la comarca, el que és un factor per a la retenció i 
arrelament de la població en els municipis.

2. Baix Segre: la majoria són municipis rurals que viuen del sector primari i on no s’han fet les inversions necessàries 
per a desenvolupar els polígons industrials i atreure empreses. Cas molt clar de Soses, amb una ubicació 
privilegiada entre nus de carreteres, però amb polígons sense desenvolupar. Els municipis tenen una població 
envellida el que és una debilitat per l’activitat econòmica; concretament en el cas de l’agricultura s’esdevé el 
procés d’arrendament de finques i concentració parcel·lària. En el cas dels municipis més allunyats de Lleida no hi 
arriba la fibra òptica. En quant a serveis, el territori compta amb residències d’avis i/o centres de dia i dos instituts.



Comarca clarament diferenciada en tres zones:

3. Segrià Sec: Essencialment micropobles amb població envellida i molt pocs serveis. Pobles clarament dependents 
amb molt poc relleu generacional. No arriba la fibra òptica ni hi ha sòl industrial disponible (amb l’excepció de 
Maials). No hi ha cap institut de secundària i només una residència d’avis a Maials.

 L’energia elèctrica és una debilitat present en tota la comarca, amb talls de llum constant arreu. 





Mapeig de serveis a la gent gran

• Variables contemplades:
1. Residències i centres de dia

2. Comerç d’alimentació

3. Caixers automàtics

4. Farmàcia

5. CAP

6. Projecte/Voluntat d’oferir centre de serveis

• Filtrat segons Piràmide d’Edat:
1. Equilibrada

2. Envellida

3. Altament Envellida



Al Segrià hi ha 17 residències i/o centres de dia (centres públics, privats, col·laboradors, concertats o PEV). D’altra banda, hi
ha 21 municipis que tenen la voluntat o ja han iniciat accions per a la creació d’un centre de serveis/recursos per a la gent
gran. Les causes que actualment frenen els municipis a iniciar el projecte són els costos per a la creació de la infraestructura

pública, i encara més per a la gestió del seu funcionament.

1. Nord : Es concentren 11 residències /centre de dia. A més, pel fet de ser els municipis amb més població i
possibilitats són els que majoritàriament han iniciat els tràmits per a la creació d’un centre de serveis.

2. Sud: s’hi concentren els 7 municipis amb una piràmide d’edat d’alt envelliment, però només 5 residències /centre
de dia. Està menys poblat i s’hi troben mancances com farmàcia i caixer automàtic. Els consultoris mèdics locals
donen baixa cobertura horària. Ens aquests municipis es parla de voluntat o desig d’oferir un centre de serveis,
però pocs han iniciat els tràmits.





b) Línies d’actuació. Accions

• Agricultura i Ramaderia moderna i d’alt valor afegit: 
1. Participació en Alimentaria 2022

2. Vídeo promoció empreses emergents

3. Diagnosi de l’economia circular a la Comarca. Taules de debat.

• Emprenedoria: Desenvolupar activitat productiva al territori

1. Banc d’oficis a nivell municipal (borsa de treball i mapeig de recursos)

2. Suport creació de xarxa empresarial

• Digitalització:
1. Formació en Comunicació digital per a pimes i autònoms. Inici abril 2021. 24 h de 

formació pràctica en 6 municipis



b) Línies d’actuació. Accions

• Energia renovable i sostenible: 
1. Detecció barreres existents a l'hora d'impulsar l'eficiència energètica en els edificis 

públics

• Territori atractiu:
1. Diagnosi de recursos naturals/ patrimoni

2. Complementar l'estratègia de turisme del CCS

• Territori de persones:
1. Col·laborar amb associació VIURE A RURAL  per lluitar contra el despoblament rural. 

Base de dades de serveis dels municipis.

2. Diagnosi espais per gent gran.


