
DESCRIPCIÓ DE LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

Descripció

El Pallars Jussà disposa d’un pla de desenvolupament socioeconòmic que ha in-
fluït en l’aposta per un desenvolupament socialment responsable, posant al centre 
del creixement econòmic la qualitat de vida de les pallareses i dels pallaresos.

D’aquesta manera tant, s’ha entès el creixement econòmic tenint en compte les 
oportunitats que generaven els recursos endògens comarcals representats pels 
sectors agroalimentari, comercial i turístic, apostant per l’acompanyament en la 
creació de noves empreses, cooperatives incloses, i vetllant per la formació i l’ocu-
pabilitat de la població. Igualment, ha estat molt present, l’aposta per uns serveis 
socials i de benestar de qualitat, que garantissin drets de ciutadania a la vegada 
que suposaven oportunitats de desenvolupament econòmic, de generació de llocs 
de treball i fixació de població.

Durant aquest 2021, s’ha realitzat un procés d’actualització de l’estratègia econòmi-
ca i de reactivació que ha mantingut l’essència de l’anterior pla, treballant per fer 
una comarca més habitable, més sostenible i amb més oportunitats de desenvolu-
pament personal, social i comunitari per a tothom.
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BONES PRÀCTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Comarca del Pallars Jussà
Reconeixement Respon.cat 2021 atorgat als territoris socialment 
responsables

La Comarca del Pallars 
Jussà ha rebut el 
Reconeixement  
Respon.cat 2021 al territori 
socialment responsable. 
El Consell Comarcal del 
Pallars Jussà recull aquest 
reconeixement

Premis 
respon.cat 2021
Reconeixement de les experiències en Responsabilitat Social a Catalunya

Plantilla 94

Pressupost 13,9 M€
Suposa en número absolut, de 41 consells comarcals a 
Catalunya, està en la posició 22.

Dels 41 consells comarcals: 22è en pressupost, 36è en 
habitants, i 1r en ràtio d’euros invertits per habitant.

Pàgina web www.pallarsjussa.cat
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Objectius

El nou pla de reactivació socioeconòmica 2021-2026, així com l’anterior, vol incidir 
en la millora de la qualitat de vida a la comarca posant l’economia al servei de les 
persones, millorar l’ocupabilitat i la professionalització i lluitar contra el despobla-
ment. També vol enfortir els teixits socials, comunitaris i empresarials com a base 
per mantenir democràcies més sòlides i eficaces i incrementar les dinàmiques de 
treball en xarxa i de transformació de les administracions públiques.

El pla vol procurar per un ecosistema de serveis facilitadors de l’empresa i l’em-
prenedoria així com col·laborar en la transformació del teixit empresarial, fent-lo 
més resilient, adaptat al futur i conscient dels seus impactes socials, ambientals 
i d’aportació al benestar i al desenvolupament comarcal. Això implica mantenir 
l’aposta per l’economia social i solidària, la responsabilitat empresarial i la contri-
bució a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. També implica 
buscar estratègies de dinamització del sector agroalimentari en aspectes com la 
innovació en producte de muntanya o la producció ecològica i mantenir l’aposta 
per un model turístic sostenible i inclusiu.

Actuacions

Anàlisi dels processos productius:

Es tracta d’una estratègia impulsada pel Consell Comarcal per a l’estructuració del 
sistema de serveis de proximitat. Neix per donar resposta a necessitats concretes de 
persones amb especials dificultats, alhora, que es desenvolupen noves oportunitats 
de promoció econòmica a la comarca mitjançant iniciatives, recursos i serveis en un 
sector amb un alt potencial de generació de llocs de treball. Serveis que a la comarca 
no s’havien considerat fins al moment.

D’aquesta manera, es desenvolupa un model d’assistència personal integral tenint 
en compte els components de salut, de suport a la dependència (també tecnològics) i 
comunitaris. Es fa amb una clara visió de desenvolupament local sostenible orientat 
a millorar la qualitat de vida i fomentant la contractació de persones amb discapaci-
tat o risc d’exclusió per la provisió de serveis de dependència.

Aquest projecte ha obtingut el reconeixement de l’Associació Catalana de Municipis 
amb els premis Arrelament 2021.

Pel que fa a la infància en situació de vulnerabilitat, s’han desenvolupat actuacions 
com les beques dels Casals d’Estiu amb menjador. També es destaca les ajudes per 
accedir a serveis culturals (teatre) i esportius amb una clara intencionalitat d’inte-
gració de les famílies i amb la col·laboració del teixit associatiu de la comarca.

Arrelament i repoblament 

El despoblament és un dels fenòmens que més impacte negatiu genera a la comarca. 
Per fer-hi front, un altre conjunt d’accions desenvolupades han anat en la línia de man-
tenir i captar població a la comarca. Des del Consell Comarcal s’han impulsat actua-
cions orientades a la població juvenil com les jornades de l’Arrela’t que després d’uns 
quants anys ha evolucionat cap a un matchfunding realitzat en l’àmbit de l’Alt Pirineu 
i l’Aran, apostant per l’emprenedoria juvenil com a vehicle de fixació de població.

Recentment, aquest 2021 s’ha llançat la campanya Jussà una terra ON amb l’objec-
tiu d’incrementar la valorització positiva de la comarca per part dels pallaresos i les 
pallareses i s’està dissenyant una fira virtual de promoció del territori per captar po-
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blació. També s’estan analitzant les oportunitats de captació de població observades 
arran de la pandèmia de la Covid-19 com poden ser les derivades del teletreball i de 
la valorització dels entorns rurals.

Centre per a l’Autonomia Personal

El Consell Comarcal ofereix un servei d’informació i orientació en aspectes relacio-
nats amb la promoció de l’autonomia personal. De manera totalment gratuïta les 
persones amb discapacitat o dependència i les persones que tenen cura d’elles poden 
informar-se sobre aspectes relacionats amb l’accessibilitat i l’adaptació del seu domi-
cili, serveis de transport excepcional, serveis tècnics de manteniment i supervisió de 
materials entre d’altres. 

A més mitjançant el Banc de Productes de Suport (BAPS) s’ofereix, en qualitat de 
préstec, material ortopèdic i de suport que permetin, temporalment, dur a terme 
activitats bàsiques de la vida diària.

Igualtat, feminismes i LGTBI+ 

L’assoliment de la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en tots els àmbits de 
la vida són un factor clau per al desenvolupament social i comunitari de la comarca. 
Per aquest motiu resulten essencials les polítiques públiques en matèria d’igualtat i 
LGBTI+ que es desenvolupen des del Consell Comarcal. 

L’àrea d’igualtat en el seu conjunt, que aglutina en concret el Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones i el Servei d’Atenció Integral per a les persones LGBTI+ treballa per 
a garantir el dret de totes les persones en aquests àmbits mitjançant actuacions de 
visibilització, sensibilització i alhora prevenció. 

En aquest marc s’ha impulsat la campanya També Va Amb Tu en conjunt amb els 
ajuntaments de la comarca, que promou la responsabilitat col·lectiva en l’erradica-
ció de les violències masclistes, lgbtifòbiques, les conductes sexistes i les situacions 
d’assetjament i discriminació que es puguin produir en diferents àmbits de la socie-
tat i alhora, fer-los partícips sobre la importància de construir una societat lliure de 
violències i estereotips de gènere. 

Entre altres, la campanya inclou una exposició anomenada Trencant Mites, que posa 
de manifest situacions de discriminació i violència que es produeixen en la vida quo-
tidiana, interpel·lant directament a la població com a eix fonamental per establir 
canvis transformadors i reals.

Així mateix, recentment ha tingut lloc l’aprovació del II Pla d’Igualtats d’Oportuni-
tats, que assumeix el compromís d’impulsar la transversalitat en matèria d’igual-
tat d’oportunitats en tots els àmbits de l’administració comarcal, avançant alhora en 
aquestes mateixes polítiques a nivell de comarca i en conseqüència envers la ciuta-
dania.

Economia Cooperativa, Social i Solidària 

El reforç d’opcions socioempresarials i sociocomunitàries més conscients del seu im-
pacte és un altre aspecte que fa del Pallars Jussà un territori socialment responsable. 
És per aquest motiu que el Consell Comarcal lidera l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran, promovent el cooperativisme entre els col·lectius emprenedors, les es-
coles i la ciutadania. Des de l’Ateneu Cooperatiu s’acompanya a col·lectius emprene-
dors en la definició i constitució dels seus projectes cooperatius i s’ofereix formació 
especialitzada com la recentment programada de lideratge en emprenedoria social. 
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Entre els projectes acompanyats destaca el de la Cooperativa Alba Jussà. 

De la mateixa manera, des dels serveis d’emprenedoria s’ha facilitat la RSE i la lo-
calització d’empreses socials com Dinnasiré, una iniciativa liderada per una dona 
gambiana que destinarà part dels beneficis de les vendes a persones immigrants en 
situació complicada.

La diversitat d’actors empresarials coordinats a partir del teixit associatiu comercial 
i empresarial actuen com agents de desenvolupament local impulsant actuacions 
concretes i participant de les actuacions promogudes per les administracions.

Des de fa uns anys s’ha impulsat la contractació pública responsable, procurant per 
tal que alguns dels serveis contractats pel Consell Comarcal siguin executats per 
empreses d’inserció i Centres Especials de Treball. És el cas del servei de neteja de 
vehicles que realitza el personal d’Alba Jussà o la recollida de l’oli usat que realitza el 
col·lectiu La Troca (de Reintegra). El Consell també aposta per una compra pública 
de proximitat comprant producte local.

Al Teu Gust, aliments del Pallars

És un programa de dinamització i suport al sector agroalimentari que es desenvolu-
pa amb la voluntat de preservar la cultura agroalimentària i gastronòmica de mun-
tanya i ho fa a partir del compromís amb el territori i les persones que hi viuen i de 
manera coproduïda entre el mateix sector i les administracions.

Des d’aquest programa, coliderat per l’Ajuntament de Tremp i el Consell Comarcal 
amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya es dona suport a la page-
sia i a l’empresa agroalimentària impulsant la innovació i l’assessorament en àrees 
específiques com en els sectors vitivinícola, oleic i restaurador. També es difon i es 
valora el sector agroalimentari, el seu llegat i la seva contribució al desenvolupament 
sostenible local promovent una agricultura sostenible, la seguretat alimentària i la 
millora de la nutrició amb iniciatives com el Cor de Vi o el Pallars Terra de Corder.

Green destination, el Pallars Jussà i el turisme sostenible

El 2020 el Pallars Jussà va rebre el segell de destinació verda de l’associació interna-
cional Green Destinations tot reconeixent la tasca desenvolupada a favor d’un turisme 
responsable i sostenible. Durant aquest any, 25 empreses turístiques de la comarca 
s’han adherit a la certificació de sostenibilitat Biosphere Sustainable Lifestyle acom-
panyades pel Consell Comarcal i la Diputació de Lleida. Per aconseguir aquesta cer-
tificació, les empreses han de demostrar els esforços fets en relació amb els objectius 
de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. 

Entre altres actuacions en matèria de turisme sostenible es destaca el projecte GPS 
Tourism (Green Pyrenees Slow Tourism) de foment i la promoció del patrimoni na-
tural i cultural dels Pirineus, mitjançant el desenvolupament d’un model integral 
transfronterer de turisme vinculat a la mobilitat sostenible.

Amb aquesta iniciativa impulsada per l’associació Marques de Pastor (petits allotja-
ments i empreses turístiques) i el Consorci LEADER del Pirineu Occidental es vol 
ajudar a retornar a la natura, al paisatge i al territori tota la felicitat que ens procuren. 
Amb aquest projecte es promou el voluntariat ambiental i el suport econòmic en la 
conservació de camins o microreserves com a forma de compensar la petjada ecolò-
gica generada durant les vacances o durant la Ruta del Cinquè Llac promoguda per 
la mateixa associació. 
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Geoparc Orígens

La comarca del Pallars Jussà ocupa la major part del territori del Geoparc Orígens, 
que forma part de la Xarxa Mundial de Geoparcs de la UNESCO des del 2018. En 
efecte, la comarca disposa d’una riquesa geològica i paisatgística que ha decidit pre-
servar i divulgar com una forma de conèixer els orígens de la terra, de la vida i també 
la seva evolució fins als nostres dies. 

Des del nou Pla Director 2021-2025 del Geoparc Orígens influeix en la definició co-
marcal com un territori socialment responsable desenvolupant simultàniament i 
equilibrada les següents línies: recerca científica, protecció del patrimoni, educació, 
divulgació, economia sostenible i treball en xarxa.

Turisme inclusiu

El pla d’accions per al desenvolupament turístic del Pallars Jussà ha posat les bases 
per tal que la comarca esdevingui una destinació de turisme accessible de referència. 
En aquesta línia s’estan definint actuacions i cercant el finançament per millorar 
l’accessibilitat de diferents infraestructures turístiques.

Organitzacions promotores / implicades

Lidera el pla:

•  Consell Comarcal del Pallars Jussà

Lideren o col·laboren en les actuacions:

• Consorci LEADER del Pirineu Occidental

• Geoparc Orígens

• Ajuntament de Tremp

• Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i l’Aran

• Servei d’Ocupació de Catalunya

•  Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Coopera-
tives - Departament d’Empresa i Treball

• Programa Catalunya Emprèn - Departament d’Empresa i Treball

• Associació Catalana de Municipis

• Associació Marques de Pastor

• Cooperativa Alba Jussà

• Reintegra
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