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Què ha motivat el Pla?

 Els canvis importants en la composició de la població i del teixit empresarial els 

darrers anys, requereixen obrir una etapa de reflexió sobre el model de 

desenvolupament territorial del futur.

 Necessitat de diversificar l’economia dels municipis de la Llera del Ter atès que hi ha 

una elevada especialització en sectors especialment afectats per la crisi actual. 

 L’actual context econòmic ha comportat una important destrucció d’ocupació per part 

del teixit empresarial local i de l’increment de l’atur, fet que comporta dissenyar, 

planificar i actuar de forma coordinada i efectiva en aquest àmbit de les polítiques 

públiques.

 Cal crear ocupació. Aquest objectiu passa per fer més competitives les empreses 

locals per tal que puguin ampliar els seus mercats.

 Manca d'una visió integral i integrada d’un territori que comparteix una mateixa 

realitat.

 Necessitat d’actuar de forma coordinada i unint esforços entre tots els agents 

implicats.
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Justificació

 Cal un procés de diagnosi i de reflexió.

 Calen polítiques i actuacions en matèria de suport al teixit

productiu i d’ocupació ajustades a la realitat actual.

 Actualment existeixen uns serveis i recursos, principalment

oferts per l’Ajuntament de Celrà, que poden atendre a una 

realitat territorial més amplia fent un ús més eficient dels

recursos disponibles.

Cal una estratègia i instruments de 

planificació conjunts.
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Metodologia: diagnosi

 Observació del territori (visita guiada)

 29 entrevistes a agents clau

◦ 13 representats polítics i tècnics de les administracions

◦ 16 experts locals i de l’empresariat

 Documentació i revisió bibliogràfica, premsa, etc.

 Dades estadístiques
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Institucions i persones 
entrevistades
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Metodologia utilitzada

 Mapes mentals

 DAFO 

 Sessions de contrast

◦ Amb persones i institucions clau (assistència 12 
persones)

◦ Amb els representants de les administracions locals
(assistència 10 persones)
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Estructura de la diagnosi

 Població i societat

 Treball i ocupació

 Formació i qualificacions

 Activitat econòmica

 Territori

 Governança: polítiques, agents i instruments

 Conclusions
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Població i societat
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Important creixement demogràfic.

Celrà és el segon municipi de més de 5 mil 
hab. que més ha crescut de la demarcació.

Gràfic Evolució de la població a  l’àmbit de la 
Llera del Ter, 2002-2012. 

Gràfic Increments de població a  l’àmbit de la 
Llera del Ter per municipis, 2002-2012. 
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Canvis demogràfics significatius que comporten l’augment de 
la demanda de serveis adreçats a la població 0-14 i 85+ anys.

Gràfic Piràmide d’edats a l’àmbit del pla, 
2002 

Gràfic Piràmide d’edats a l’àmbit del pla, 
2012 
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La població nouvinguda guanya pes, 
sobretot l’estrangera

 Disminueix en termes relatius 
la població autòctona nascuda 
a la província de Girona, 
sobretot la nascuda a algun 
dels municipis de la Llera. 

 Lleuger increment de població 
procedent de la resta de 
províncies de Catalunya 

 Increment notable de la 
població nascuda a l’estranger, 
que passa del 5,0% de la 
població de la Llera l’any 2002 
al 16,4% l’any 2012. 

 El total de persones de 
nacionalitat estrangera és de 
1.776 persones

Àmbit geogràfic 2002 2012

    Mateix municipi. Província 34,9 27,2

    Diferent municipi. Província 41,3 38,4

Total província de Girona 76,2 65,5

Barcelona, Lleida i Tarragona 7,9 9,3

Total Catalunya 84,0 74,8

    Altra comunitat autònoma 10,9 8,7

Total nascuts a Espanya 95,0 83,6

    Total nascuts a l'estranger 5,0 16,4

Total 100,0 100,0  

Població segons lloc de naixement i 
residència a la Llera del Ter, 2002, 
2012.

Font:  Xifra. Diputació de Girona.
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La població estrangera és principalment romanesa i 
es concentra en tres municipis: Flaçà, Celrà i Bordils. 
Es manté el ritme d’arribada d’aquest col·lectiu.

 La major part de la població estrangera és de nacionalitat Romanesa (el 
45,4%), el 14,8% de Gàmbia, un 11,4% Marroquina. Aquestes tres 
nacionalitats configuren el 71,6% de la població estrangera.

Gràfic Taxa d’estrangeria als municipis de  la 
Llera, 2012. 

Gràfic Immigració exterior, 2002-2011. 

19,0
18,3 18,0

16,2
15,4

13,7

12,4 12,1 12,0

10,4

6,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

 

232
240

221

283

197

143

169 167

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 

Font:  Xifra. Diputació de Girona. 

 

Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació de la Llera del Riu Ter. Document de diagnosi 12



La societat civil és un actiu 
important

Celrà té una intensa vida associativa, compta amb 
prop d’una cinquantena d’entitats centrades en 
àmbits culturals, educatius o esportius. També hi 
ha entitats amb caire social i entitats dedicades al 
lleure.

◦ 6 entitats juvenils

◦ 40 entitats culturals

◦ 9 entitats esportives

◦ 8 entitats socials

◦ AMPAs

◦ Font: Pla Local de Joventut de Celrà 2012-2015
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Treball i ocupació
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La Llera territori d’oportunitats laborals 
i baixa incidència de l’atur

 El municipi de Celrà és el tercer 
municipi de la província que 
ofereix més oportunitats laborals 
i el segon amb menor taxa d’atur 
absoluta, i el primer que no és 
capital comarcal. 

Municipi

(%) Rànquing (%) Rànquing

Anglès 30,7 26 12,1 13

Arbúcies 54,9 5 11,3 20

Banyoles 47,4 9 9,6 30

Bisbal d'Empordà, la 34,7 22 17,1 2

Blanes 29,3 31 15,2 6

Caldes de Malavella 30,5 28 12,5 12

Calonge 29,1 32 12,1 14

Cassà de la Selva 40,5 14 10,7 22

Castelló d'Empúries 43,1 11 11,7 16

Castell-Platja d'Aro 55,4 4 10,3 24

Celrà 61,5 3 9,0 31

Escala, l' 34,7 23 10,0 25

Figueres 39,3 16 15,3 5

Girona 89,4 1 11,8 15

Llagostera 34,8 21 13,5 8

Llançà 29,4 30 10,7 23

Lloret de Mar 32,2 25 9,7 29

Maçanet de la Selva 51,1 6 17,0 3

Olot 45,0 10 11,0 21

Palafrugell 39,4 15 15,6 4

Palamós 49,4 7 13,4 9

Puigcerdà 48,9 8 9,9 26

Ripoll 65,2 2 12,7 11

Roses 35,4 18 11,6 17

Salt 34,1 24 17,9 1

Sant Feliu de Guíxols 29,5 29 14,3 7

Sant Hilari Sacalm 35,0 20 9,8 27

Santa Coloma de Farners 39,0 17 11,5 18

Torroella de Montgrí 41,6 13 11,5 19

Tossa de Mar 42,8 12 7,1 32

Vidreres 30,6 27 13,0 10

Vilafant 35,2 19 9,7 28

Llocs de treball 1r trim 

2013 / Pob. 16-64 

anys 2012

Taxa d'atur absoluta 

31 març 2013

 

Oportunitats laborals i atur als 
municipis de més de 5 mil habitants 
de la provincia de Girona, 2012.

Font:  Xifra. Diputació de Girona.
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Dinàmica negativa: en els darrers anys es perden llocs de treball i 
creix el diferencial entre població en edat de treballar i llocs de 
treball, sobretot degut creixement demogràfic.
El ritme de destrucció de llocs de treball ha estat menys intens que 
en el conjunt de la comarca (13,2% front el 14,2%).

Gràfic Llocs de treball als municipis de  la 
Llera, 2002-2013. 

Gràfic Llocs de treball i població en edat de 
treballar als municipis de  la Llera, 2002-
2013. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

3.372 3.279

3.849 3.834
4.013

4.492 4.406 4.295
4.128 4.043 3.960

4.877
5.147

5.366

5.776
6.072

6.261

6.682
6.880 6.983 7.074

7.211

10

1.010

2.010

3.010

4.010

5.010

6.010

7.010

8.010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Llocs de treball Pob 16-64 anys

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del  Xifra. Diputació de Girona i del Departament d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya 

 

Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació de la Llera del Riu Ter. Document de diagnosi 16



Augmenta molt significativament el nombre 
de persones desocupades a la Llera, més que 
al conjunt provincial

Gràfic Atur registrat als municipis de  la 
Llera, 2005-2013. 

Gràfic Taxes de variació de l’atur registrat als 
municipis de  la Llera i a la província, 2005-
2013. 
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Municipis que abans de la crisi registraven 
molt pocs aturats/des, ja tenen un volum 
considerable i la dinàmica és més negativa

 Des de l’inici de la crisi econòmica 
el nombre de persones registrades 
a les oficines de treball s’ha 
incrementat en 434 al conjunt de la 
Llera. S’ha passat de 219 persones 
el 4t trim. de 2007 a les 653 
persones el 1r trim. de 2013. 
Representa un increment del 
198%.

 L’any 2007 l’atur era en termes 
absoluts molt poc significatiu a la 
majoria de municipis de la Llera, 
excepte a Celrà. En canvi, 
actualment el nombre ja és 
considerable a Bordils, Flaçà, 
Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls. 

Municipis 4t trim 2007 1r trim 2013 2013 (%) 2013-2007 (%)

Celrà 122 310 47,5 153,4

Bordils 32 99 15,2 210,4

Flaçà 21 75 11,5 251,6

Cervià de Ter 8 53 8,1 536,0

Sant Jordi Desvalls 11 42 6,4 267,7

Sant Joan de Mollet 11 28 4,3 165,6

Madremanya 2 16 2,5 880,0

Sant Martí Vell 4 13 1,9 192,3

Juià 5 11 1,7 135,7

Viladasens 2 5 0,8 166,7

Llera del Ter 219 653 100,0 198,5  

Atur registrat als municipis de la 
Llera, 2007 i 2013.

Font:  Xifra. Diputació de Girona.

Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació de la Llera del Riu Ter. Document de diagnosi 18



Formació i 
qualificacions
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L’oferta de formació orientada al treball és un dèficit

 No hi ha oferta de formació professional. La indústria farmacèutica està interessada des 
de fa temps en que hi hagi una oferta de fp a Celrà. 

 El sector agroalimentari no exigeix titulacions, però si que és una exigència en les 
principals activitats econòmiques de la Llera: la indústria farmacèutica, la química, el 
metall i la paperera. 

 Des de l’IES s’apunta que molts alumnes fan el batxillerat tot i que l’opció més adequada 
per ells és la formació professional.

 En el pla de joventut s’apunta que a nivell formal caldria algun tipus de programa centrat 
en els joves de 16 a 18 anys que no volen seguir amb el batxillerat. Els joves 
entrevistats troben a faltar cicles formatius a l’institut i cursos orientats al treball. Els 
interessos dels joves són en el següents àmbits: agent forestal, lampisteria, construcció, 
mecànica, etc.

 S’apunta també la idoneïtat de disposar de programes de pràctiques en empreses i d’una 
oferta de cursos d’informàtica adreçada als joves, alhora que l’empresa mostra interès 
en col·laborar en aquestes pràctiques.

 Entre els joves també s’ha de treballar els valors com la constància, el respecte, l’esforç. 
I reforçar l’aprenentatge d’idiomes.
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Hi ha interès privat per impulsar iniciatives en 
l’àmbit de la formació que requereixen 
recolzament

 InforCelrà està obtenint l’acreditació per oferir formació 
ocupacional. Actualment ofereix cursos de formació continua a les 
empreses subvencionades per la tripartita.

 El centre d’hípica CAVA i l’empresa Kayak del Ter han impulsat i 
tenen l’interès d’impulsar activitats formatives vinculades a l’àmbit 
esportiu (piragüisme i hípica competició).

 Aquestes iniciatives requereixen de suport institucional i tècnic per 
tal que l’administració autonòmica doni el vist-i-plau.
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Activitat econòmica
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La gran empresa es concentra a la Indústria. Altres sectors 
amb capacitat de generar un nombre important de llocs de 
treball són  el Comerç, la Construcció i els Serveis 
empresarials.

 El 74,0% de les empreses locals 
són de menys de 5 treballadors.

 La gran empresa es concentra a la 
Indústria (es comptabilitzen un 
total de 4 empreses de més de 100 
treballadors i 6 de més de 50 
treballadors).A més de 
l’Administració pública, hi ha alguna 
empresa del Comerç, la Construcció 
i els Serveis empresarials en el 
tram d’entre 50-100 treballadors.

 La resta de sectors estan 
configurats per petita i 
microempresa.

Centres de cotització als municipis 
de  la Llera segons nombre de 
treballadors, 2012.

Font:  Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori 
d'Empresa i Ocupació.
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Epígraf

d'1 a 5 de 6 a 

10

d'11 a 

25

de 26 a 

30

de 31 a 

50

de 51 a 

100

de 101 

a 250

Total

Agricultura 6 1 7

Indústria 24 7 8 2 4 6 4 55

Construcció 40 6 4 1 1 52

Comerç 70 7 3 1 1 2 84

Hoteleria 23 5 2 1 31

Transport i comunicacions 11 3 1 1 16

Mediació financera 2 1 3

Immobiliàries i serveis empresarials 23 1 1 1 26

Administració i Seguretat Social 20 2 1 1 24

Educació 3 3 1 7

Sanitat i serveis socials 4 1 5

Altres activitats socials i altres serveis 21 2 1 24

Total 247 36 24 6 6 11 4 334

% 74,0 10,8 7,2 1,8 1,8 3,3 1,2 100,0



La indústria és la base principal del teixit 
productiu local

 La Indústria representa el 43,2% dels llocs de treball de la Llera. A Catalunya 
representa el 15,9%.

 Tanmateix, els municipis de Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls 
i Viladasens no registren activitat industrial.

Distribució dels llocs de treball pers grans sectors d’activitat, 
2n trim. 2012.
Sector Bordils Celrà Cervià de 

Ter

Flaçà Juià Madrema

nya

Sant Joan 

de Mollet

Sant Jordi 

Desvalls

Sant 

Martí Vell

Viladasens Llera del 

Ter

Agricultura* 4,3 0,3 4,0 0,8 1,1 11,6 18,4 17,1 7,8 31,4 2,8

Indústria 39,9 50,3 46,0 24,2 71,4 0,0 9,2 4,3 13,3 7,8 43,2

Construcció 14,2 8,8 15,2 26,4 2,5 8,7 11,8 34,1 11,1 7,8 12,0

Comerç 8,7 17,1 11,6 33,6 3,2 5,8 34,2 17,1 3,3 3,9 16,1

Hoteleria 4,3 3,1 1,2 2,8 15,4 33,3 2,6 5,5 43,3 27,5 5,8

Immobiliàries i serveis empresarials 10,9 7,4 4,0 2,5 2,5 14,5 6,6 3,0 6,7 0,0 6,5

Administració i Seguretat Social 2,8 3,2 6,0 1,4 1,1 5,8 9,2 5,5 3,3 9,8 3,4

Resta serveis 14,8 9,8 12,0 8,3 2,9 20,3 7,9 13,4 11,1 11,8 10,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Font:  Xifra. Diputació de Girona. Inclou RGSS i RETA.
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El sector agrari redueix la seva capacitat tant 
empresarial com productiva

 Les explotacions agràries també es 
redueixen (en un 25,2%). Passen de 
242 explotacions l’any 1999 a 181 el 
2009.

 La superfície agrària censada també es 
redueix, tot i que en menor intensitat 
(en un 5,6%).

 Excepte Viladasens, la resta de 
municipis de la Llera perden capacitat 
productiva i empresarial.

 Els municipis més propers al massís de 
les Gavarres són els que perden més 
hectàrees: Madremanya, St. Martí Vell, 
Juià i Celrà. Mentre que els municipis 
de l’altra banda del riu augmenten la 
superfície. 

 A les entrevistes es comenta que les 
parcel·les són massa petites per 
explotar-les comercialment (sobretot 
les que hi ha properes al riu). N’hi ha 
que no s’exploten. També hi ha 
abandonament a les Gavarres.
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Explotacions i superfície agrària a la 
Llera per municipis, 1999 i 2009.

Font:  Xifra. Diputació de Girona. Cens agrari. Idescat.

Explotacions Ha.

Municipi 1999 2009 1999 2009 2009-1999 2009-1999

Bordils 35 20 497 428 -42,9 -13,9

Celrà 28 16 683 570 -42,9 -16,5

Cervià de Ter 34 23 509 580 -32,4 13,9

Flaçà 17 12 229 301 -29,4 31,4

Juià 18 13 405 309 -27,8 -23,7

Madremanya 25 18 970 644 -28,0 -33,6

Sant Jordi Desvalls 30 23 736 785 -23,3 6,7

Sant Joan de Mollet 15 13 198 210 -13,3 6,1

Sant Martí Vell 15 15 396 296 0,0 -25,3

Viladasens 25 28 803 998 12,0 24,3

Total 242 181 5.426 5.121 -25,2 -5,6

Explotacions Ha.



Territori
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Un entorn natural amb un valor paisatgístic, 
històric i natural important

 Els principals valors dels paisatges de la Llera són: els mosaics agroforestals, la 
funció connectora del Ter, el valor estètic amb un conjunt de formes, textures i 
colors que canvien al llarg de les estacions, l’estructura dels nuclis rurals, situada al 
voltant d’edificis històrics com esglésies i castells, els hàbitats forestals de les 
Gavarres, el valor històric productiu de les suredes.

 L’espai agrícola i les arbredes tenen un valor paisatgístic molt important que no 
s’explota pel gaudir de la població ni com espai d’oci.

 El sistema històric de canals i infraestructura de l’aigua té valor històric i interès 
paisatgístic (sèquia Vinyals). Cal vetllar per la gestió i recuperació d’aquesta 
infraestructura. El POUM hauria d’incloure’ls dins el Catàleg de Béns.

 Cal recuperar el valor històric i social del riu, rehabilitant molins, sèquies, assuts, 
etc.

 Hi ha municipis que viuen d’esquena al riu. La llera del riu és una zona amb molt 
d’encant. Valor paisatgístic i ecològic de l’Illa dels Salzes a Celrà per la presència 
d'espècies vegetals com d’aus aquàtiques. La seva explotació és de gestió medi 
ambiental complicada (nidificació d’aus i peixos).
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La gestió forestal una necessitat

 La dinàmica d’abandonament de les explotacions agroforestals configuren 
grans espais boscosos i un augment del risc de grans incendis forestals. 
La població percep amb gran preocupació el risc d’incendis i la pèrdua del 
patrimoni natural, com un dels valors més importants dels que es 
disposa.

 Actualment la gestió forestal es limita a fer actuacions en cas d’incendi, 
nevades, neteges puntuals. La neteja selectiva és més costosa. Calen 
accessos, camins, etc. La geografia de les Gavarres dificulta l’explotació. 
Els boscos no són comunals, sinó de propietaris privats, fet que dificulta 
la gestió. Cal el foment de les associacions de propietaris forestals.

 La gestió de l’excés de biomassa que no es pot reincorporar al sòl passa 
per l’ús de la pastura com a mètode tradicional per la gestió del sotabosc 
(rucs, cabres, etc.) o la seva valorització per l’aprofitament energètic. 

 S’ha de fomentar i mantenir el paisatge de les suredes com a valor 
històric, productiu i estètic. Fomentar les activitats productives associades 
a les explotacions forestals.
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L’aprofitament de la biomassa forestal una oportunitat de 
creació d’ocupació, creació de riquesa i estalvi energètic

 Algunes empreses estan explotant la biomassa per a la generació d’energia, però la producció s’exporta degut a la 
manca de consum intern. Des del Port de Palamós surt un vaixell amb 4-5 mil tones cap a Itàlia cada 10-15 dies.

 El consum intern sovint és d’administracions que utilitzen el combustible per a les instal·lacions i equipaments 
municipals. Altres consumidors poden ser instal·lacions industrials (es posa l’exemple de la càrnica de Riudellots), 
explotacions ramaderes, etc. L’inconvenient és l’elevat cost de la inversió inicial (calderes), les despeses de gestió i els 
problemes de subministrament en quantitat, qualitat i preu. No existeix una estructura del sector productiu forestal 
suficient per garantir aquestes condicions.

 La única manera de trencar això es amb inversió o garanties externes, per part de l’administració o amb una 
coordinació efectiva entre les compensacions per millores ambientals (correcta gestió de boscs, millores silvícoles, 
etc...), les compensacions per temes energètics (primes i quotes a renovables), i les socials (creació de treball rural), 
això nomes es pot fer en xarxes integrades i en programes regionals i comarcals amb implicació de diversos 
estaments.

 La mobilització de biomassa necessita desenvolupar mecanismes de gestió conjunta. Aquest tipus de gestió passa a 
ser un imperatiu logístic que el mateix sector acabarà exigint i necessita un canvi cultural dels petits propietaris que 
se’ls ha d’incentivar a sentir‐se socis a més de propietaris.

 Els escenaris amb més creixement son per una banda les calderes de potencia mitjana, sobretot destinades a 
equipaments públics (per part de l’administració local: ajuntaments i consells comarcals).

 El Consorci de les Gavarres ha calculat que en els propers vint anys (fins el 2031) es podrien extreure unes 134.000 
tones anuals de biomassa, de les quals 4.000 tones es podrien destinar a una setantena d'equipaments municipals 
que disposin de calderes de biomassa. La resta podria donar cobertura a la demanda de consumidors particulars i a 
una petita planta de biomassa o bé a l’exportació.

 S’estima que es crearien 64 llocs de treball directes en la tallada i desembosc de la fusta. Es podrien ocupar moltes 
més persones en el sector energia si es desenvolupés una política energètica sostenible en el territori (ja sigui 
promovent la instal·lació de calderes i centres de calor o promovent centrals de producció elèctrica).

 El consum de biomassa per a centrals de cogeneració previsiblement no s’implementarà a curt termini per la inexistència de 
viabilitat amb la falta de les primes darrerament derrogades per a la producció d’energia renovable.
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Manca articulació i visualització de l’oferta 
turística i dels recursos existents

 Té sentit l’oferta de turisme familiar centrada en el senderisme, la 
bicicleta, l’observació d’aus, activitats al riu, els esports en la natura, 
cavall.

 Articulació d’una oferta conjunta i promoció territorial. 

 Recursos poc senyalitzats i visibilitzats. Calen equipaments 
d’interpretació del riu, de les Gavarres, etc., creació d’espais de 
lleure.

 Hi ha poques empreses de serveis que ho explotin. 

 S’apunta que l’oferta actual de restauració és insuficient i aquesta és 
necessària si es vol atraure visitants.
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Una bona part del polígon no està ocupat  

 El polígon de Celrà és de l’any 1972 i ocupa unes 120ha. Hi exerceixen la seva activitat una 
seixantena d’empreses que ocupen entre 1.500-2.000 de persones.

 En l’actualitat hi ha diverses naus buides i en lloguer de gran dimensió i 4 solars 2 de grans 
dimensions).

 El polígon de Celrà ha perdut empreses importants els darrers anys: Tèxtil Celrà, Panasonic, 
Zapata. Hi ha la percepció que perd vigor, que presenta una imatge de certa decadència.

Font:  Ajuntament de Celrà. 
Àrea de Promoció
Econòmica i 
Desenvolupament Local.
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Hi ha dificultats per atraure nova activitat 

 El parcel·lat no s’adequa a la demanda actual i les naus disponibles són 
massa grans. En els anys 70 i 80 es rebien moltes inversions industrials 
de multinacionals estrangeres i ara no és el context (més aviat es 
produeixen deslocalitzacions). La necessitat actual de sòl i naus 
industrials és l’adreçada a la PIME.

 El preu de les naus i els solars és massa elevat i dificulta la implantació 
de noves empreses.

 No es fa prou promoció del polígon. 

 És dels polígons més significatius de la demarcació però perd importància 
respecte el de Vilamalla (Logis Empordà) i Riudellots (aeroport) que 
reben suport com a projectes estratègics.
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Governança: polítiques, 
agents i instruments
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El poder de negociació de les administracions locals 
individualment és escassa i els recursos que poden 
mobilitzar també

 Manca de poder de negociació individual dels ajuntaments vers la 
Generalitat en àmbits com el de les infraestructures de transport, l’oferta 
educativa de formació professional i de formació ocupacional, etc. 

 Les administracions supralocals tenen poc coneixement de les necessitats 
específiques del territori (Generalitat, Diputació i Consell Comarcal), calen 
instruments que ajudin a visualitzar les apostes del territori i les 
necessitats per tal de dotar-se del suport tècnic i econòmic necessari.

 En un context de menors disponibilitat de recursos, cal sumar esforços de 
les administracions per tal de poder fer front als reptes i finançar els 
projectes.

 Les experiències de cooperació i treball conjunt han estat escasses i 
puntuals: s’han donat entre Celrà, Bordils i Flaçà en el marc de la 
Comunitat de Municipis impulsada el 2007 i que ha contemplat el Pla 
Educatiu d’Entorn, Llèrum 2010, xarxa de carrils bici, centre d’ajuda a la 
inserció laboral, servei d’igualtat,...
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És necessari un major grau de coordinació 
entre les administracions locals

 Per tal de mantenir i millorar els serveis que actualment es presten des de 
les administracions locals, cal una millor coordinació per tal de fer un ús 
més eficient dels recursos. Per exemple, en l’àmbit del transport públic, 
l’atenció a les persones grans o en l’educació infantil.

 També cal una millor coordinació en el planejament urbanístic, tant de les 
àrees d’activitat econòmica com de la residencial, per tal de garantir la 
prestació de serveis de qualitat i ajustats a les necessitats de les 
empreses i dels ciutadans/es i evitar els models de creixement 
desordenats que comporten ineficiències importants i limiten el 
creixement econòmic.

 Cal una promoció conjunta del territori: turística i de patrimoni, però 
també de les àrees d’activitat econòmica. 

 Calen polítiques mancomunades de promoció i dinamització dels polígons 
d’activitat econòmica entre els diversos agents i municipis de la Llera. Cal 
fer aquesta gestió sense necessitat de crear noves estructures (exemple 
Consorci Catalonia Innovation Triangle i del Consorci Urbanístic del 
Polígon «El Molló»).
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Es disposa dels instruments i la capacitat 
tècnica

 Fins ara hi ha hagut una manca d’aposta per la promoció econòmica i 
la definició estratègica perquè la conjuntura econòmica era favorable 
al creixement econòmic, però en els darrers anys la tendència és 
negativa.

 El Pla Estratègic per la Promoció Econòmica i l’Ocupació de la Llera és 
un bon instrument de partida. Un actiu que no s’ha de deixar perdre.

 L’existència i la trajectòria de l’Àrea de Promoció Econòmica de Celrà 
és garantia de capacitat tècnica per dur a terme els projectes.

 L’existència del Consorci de les Gavarres és un instrument clau per la 
preservació i difusió dels valors de les Gavarres. També l’existència 
del Consorci Alba-Ter pel foment turístic del riu i la preservació del 
patrimoni natural i cultural (turisme fluvial).
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Conclusions
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La indústria és el principal motor econòmic 
però n’hi ha d’altres per explotar 

 La Indústria és i ha de continuar sent la principal activitat econòmica 
de la Llera però s’ha de posar en valor el patrimoni natural i històric 
existent i potenciar el sector primari.

 No s’han de crear noves zones industrials però sí s’han de posar al 
dia les zones existents, fent-les més competitives i cercar el valor 
afegit al model econòmic ja existent. 

 La diversificació econòmica ha de ser l’estratègia en temps de crisi. 
Cercant un model de creixement equilibrat.

 La Llera és un territori molt divers: s’ha de trobar el paper de 
cadascun dels municipis que determina el seu model de 
desenvolupament:
◦ Celrà, Bordils, Flaçà i Juià pes econòmic-industrial

◦ Celrà pes del sector cultural i de serveis (comercial, sociosanitari, educatiu)

◦ Cervià pes turisme històric

◦ En conjunt pes del sector primari i del turisme familiar i esportiu
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Millora de les àrees industrials, suport a les 
empreses i planificació urbanística

 El polígon industrial de Celrà està perdent competitivitat respecte 
d’altres àrees industrials emergents de la demarcació. Per tal de 
revertir aquesta situació, cal dur a terme millores que requereixen del 
treball conjunt entre els propietaris, les empreses i les 
administracions. 

 A més de les millores en les zones industrials, cal donar suport les 
petites i mitjanes empreses per tal que aquestes siguin més 
competitives, ajudant-les a la seva internacionalització, ampliar els 
mercats o millores en la seva gestió.

 A nivell urbanístic, cal una millor coordinació entre els municipis per 
tal de dur a terme un planejament adequat, consolidar els espais 
actuals i evitar l’especulació sobre el sòl industrial que dificulti 
l’assentament de noves activitats.
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Dinamització del sector primari i del turisme

 El perill d’incendis i la pèrdua del patrimoni natural fa de la gestió 
forestal una necessitat. S’ha de valorar conjuntament les possibilitats 
d’aprofitament de la biomassa com a recurs energètic i potenciar el 
consum intern en cas que sigui viable. Organitzar els propietaris.

 S’ha de recuperar el sector primari com a activitat econòmica 
principal. Un sector amb potencia.

 Cal posar en valor el patrimoni natural (paisatgístic) i històric. 
Catalogar el que existeix i posar-lo en relació als serveis existents 
(comerç, restauració, empreses de serveis, etc.)

 Cal visualitzar i promocionar l’oferta turística de la Llera als públics 
objectius (turisme familiar i esportiu)

Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic i l’ocupació de la Llera del Riu Ter. Document de diagnosi 40



L’atur comença a ser un problema 
generalitzat que requereix atenció

 El suport a la recerca de feina, la formació ocupacional, l’orientació 
laboral o la gestió d’una borsa de treball són serveis demandats per 
les persones en situació de desocupació.

 Fins fa un anys, només el municipi de Celrà tenia una massa crítica 
suficient de persones a l’atur que justifiqués la provisió d’aquest 
servei, però actualment és un problema compartit amb d’altres 
municipis de la Llera.

 S’ha de cercar una sortida laboral per aquelles persones que no tenen 
una especialització professional. Lligar-ho amb el suport a sectors 
primari i turístic.
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Reptes comuns que requereixen tractaments 
coordinats i sumant esforços

 Cal donar solucions conjuntes i coordinar millor les estratègies, les 
polítiques i els serveis que es proveeixen a les empreses i ciutadania.

 S’ha d’avançar en la mancomunació de serveis.

 S’ha de pressionar conjuntament en relació als elements que són 
estratègics i compartits pels municipis de la Llera.

 S’ha de donar suport a institucional als agents econòmics i socials en 
aquelles iniciatives que siguin d’interès comú i fomentar la 
col·laboració público-privada.
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PLA D’ACCIÓ
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Metodologia: definició d’escenaris, 
estratègies i orientacions de futur 
i redacció del Pla d’acció

 Sessions de treball amb els responsables polítics i 
les persones i institucions que han participat en la 
diagnosi

 Sessions de treball amb els tècnics de promoció 
econòmica

 Valoració d’altres experiències en matèria de 
desenvolupament local
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Línies estratègiques

I. Diversificació de l’economia a partir de 
l’aprofitament dels recursos endògens

II. Ordenació i adequació de les zones d’activitat 
econòmica

III. Donar suport a la iniciativa emprenedora i a la  
millora de la competitivitat de les PIME

IV. Millorar les condicions d’ocupabilitat dels joves i els 
col·lectius amb majors dificultats per trobar feina

V. Crear espais de treball i col·laboració entre els 
agents i dotar dels instruments necessaris per 
impulsar els projectes
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Línia 1: Diversificació

OBJECTIUS

Atreure visitants

Mantenir i aprofitar la massa forestal

Recuperar l’activitat primària i fomentar el 

producte de qualitat i proximitat

La cultura com a motor de 

desenvolupament
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Línia 1: Diversificació

OBJECTIU 1: ATREURE VISITANTS 

1. Catàleg de recursos d’interès turístic

2. Protecció, preservació, recuperació i millora del patrimoni 

d’interès turístic

3. Creació d’itineraris turístics i senyalització de recursos

4. Pla de millora i dinamització de l’oferta turística

5. Pla d’adaptació de l’oferta comercial i la restauració

6. Creació i promoció d’una marca turística

7. Comercialització i promoció de serveis i productes turístics
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Línia 1: Diversificació

OBJECTIU 2: MANTENIR I APROFITAR LA MASSA 

FORESTAL

1. Recuperació i protecció de l’espai agrícola i ramader proper 

als boscos

2. Gestió dels boscos, prevenció d’incendis i valorització de la 

biomassa forestal

3. Promoció del consum intern de biomassa com a font 

d’energia renovable
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Línia 1: Diversificació

OBJECTIU 3: Recuperar l’activitat primària i fomentar 

la producció de productes agroalimentaris de 

proximitat i artesanals

1. Recuperació de les produccions agrícoles i 

ramaderes i incorporació de valor afegit

2. Suport a l’artesania i els productes 

agroalimentaris
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Línia 1: Diversificació

OBJECTIU 4: Posicionar la cultura com a motor de 

desenvolupament

1. Pla de dinamització dels equipaments 

culturals

2. Pla de dinamització del sector cultural
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Línia 2: Ordenació i adequació de 
les zones d’activitat econòmica

OBJECTIU 5: Millorar la competitivitat de les zones 

d’activitat econòmica

1. Pla de dinamització, millora de la 

competitivitat i ordenació dels polígons 

d’activitat econòmica de la Llera
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Línia 3: Donar suport a la iniciativa 
emprenedora i a la millora de la competitivitat 
de les PIME, sobretot en aquelles activitats 
considerades estratègiques

OBJECTIU 6: Suport a la iniciativa emprenedora

1. Suport a l’emprenedor/a

OBJECTIU 7: Millora de la competitivitat de les PIME

1. Consolidació i creixement empresarial
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Línia 4: Millorar l’ocupabilitat de joves i 
dels col·lectius amb majors dificultats

OBJECTIU 8: Adequació de la qualificació professional 

de la població a les demandes de les empreses

1. Pla de foment de la formació professional

2. Reforçament itinerari formatiu

3. Foment de la contractació i reforç de l’experiència 

laboral dels joves

4. Formació en competències transversals
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Línia 5: Crear espais de col·laboració entre els 
agents i dotar els instruments necessaris per dur a 
terme els projectes

OBJECTIU 9: Millorar la governança i adequar els 

instruments de gestió

1. Impuls d’un ens de gestió de les polítiques de 

desenvolupament local i ocupació

2. Impuls dels espais de reflexió i coordinació 

necessaris pel foment de les polítiques de 

desenvolupament local i ocupació
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Línia 5: Crear espais de col·laboració entre els 
agents i dotar els instruments necessaris per 
dur a terme els projectes

OBJECTIU 10: Construcció d’identitat i 

projecte comú

1.Creació d’identitat territorial
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Exemple 
projecte

56

Nom del projecte 
Catàleg de recursos amb major interès turístic 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Valorització dels recursos patrimonials i naturals 

Descripció general de l’actuació 

En el marc d’aquest projecte s’identificaran, amb el suport d’experts locals i entitats culturals, tots aquells 
recursos patrimonials i naturals d’interès turístic i social i es documentaran i localitzaran els més significatius.  

Objectius 

Identificar, seleccionar els recursos amb major 
interès turístic i documentar el patrimoni 
cultural, natural, arquitectònic, arqueològic i 
històric de la Llera. 

Resultats esperats  

Un llistat de recursos inventariats. 

Un document a mode de catàleg amb unes fitxes per cada 
recurs considerat d’interès turístic, ben documentat i amb les 
dades de localització i fotografies. Els recursos estaran 
classificats segons una tipologia i interès turístic. 

Destinataris del projecte 

Propietaris del patrimoni històrico-cultural, operadors turístics, associacions culturals, visitants, població resident. 

Activitats de l’actuació 

Identificar i seleccionar els recursos amb major interès 

 Identificació dels recursos en base a fonts existents i entrevistes amb referents locals. Recollida de la 
informació, mapes, imatges, webs, referències bibliogràfiques. 

 Visites sobre el terreny i georeferenciació dels recursos. 
 Prioritzar i seleccionar els elements més destacables segons el seu potencial i ordenar segons temàtica, 

accessibilitat, o interès, etc. 

Documentar els recursos 

 Elaboració d’un dossier fotogràfic dels recursos seleccionats. 

 Elaboració de mapes de localització temàtics. 
 Documentació i elaboració de les fitxes. 
 Introducció a la wikipedia, wikiloc, tripadvisor i altres recursos d’informació turística a Internet dels elements 

més rellevants. 
 Impuls/Reforç d’una associació per la recerca i difusió del Patrimoni Històric de la Llera del Ter. 

 



Exemple 
projecte

57

Nom del projecte 
Catàleg de recursos amb major interès turístic 

Línia Estratègica L1. DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS 
RECURSOS ENDÒGENS 

Objectiu estratègic ATREURE VISITANTS AL TERRITORI 

Programa Valorització dels recursos patrimonials i naturals 

Descripció general de l’actuació 

En el marc d’aquest projecte s’identificaran, amb el suport d’experts locals i entitats culturals, tots aquells 
recursos patrimonials i naturals d’interès turístic i social i es documentaran i localitzaran els més significatius.  

Objectius 

Identificar, seleccionar els recursos amb major 
interès turístic i documentar el patrimoni 
cultural, natural, arquitectònic, arqueològic i 
històric de la Llera. 

Resultats esperats  

Un llistat de recursos inventariats. 

Un document a mode de catàleg amb unes fitxes per cada 
recurs considerat d’interès turístic, ben documentat i amb les 
dades de localització i fotografies. Els recursos estaran 
classificats segons una tipologia i interès turístic. 

Destinataris del projecte 

Propietaris del patrimoni històrico-cultural, operadors turístics, associacions culturals, visitants, població resident. 

Activitats de l’actuació 

Identificar i seleccionar els recursos amb major interès 

 Identificació dels recursos en base a fonts existents i entrevistes amb referents locals. Recollida de la 
informació, mapes, imatges, webs, referències bibliogràfiques. 

 Visites sobre el terreny i georeferenciació dels recursos. 
 Prioritzar i seleccionar els elements més destacables segons el seu potencial i ordenar segons temàtica, 

accessibilitat, o interès, etc. 

Documentar els recursos 

 Elaboració d’un dossier fotogràfic dels recursos seleccionats. 

 Elaboració de mapes de localització temàtics. 
 Documentació i elaboració de les fitxes. 
 Introducció a la wikipedia, wikiloc, tripadvisor i altres recursos d’informació turística a Internet dels elements 

més rellevants. 
 Impuls/Reforç d’una associació per la recerca i difusió del Patrimoni Històric de la Llera del Ter. 
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Període de programació 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Identificar i seleccionar els recursos amb 
major interès 

        

Documentar els recursos         

Indicadors de seguiment i avaluació 

- Nombre de recursos documentats segons tipologia. 

- Nombre d’entitats i persones consultades. 

- Nombre de participants en la selecció i priorització dels recursos. 

- Nombre de grups de treball i reunions. 

- Nombre de socis/es de l’associació per la recerca i la difusió del Patrimoni Històric de la Llera del Ter. 

Entitat responsable de l’actuació 

Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de Celrà. 

Serveis dels Ajuntaments implicats 

Àrees de cultura, urbanisme i medi ambient.  

Altres agents implicats 

Entitat o agrupació d’entitats culturals i patrimonials. Consorci de les Gavarres. Entitats culturals, historiadors i 
referents territorials. IES Celrà. Universitat de Girona. 

Pressupost 

a) 6.040 € 10% de dedicació d’un tècnic durant dos anys. 

b) 5.000 € de subvenció a l’associació encarregada de realitzar les tasques d’identificació i documentació. 

Total: 11.040€ 

Fonts de finançament previstes 

Recursos propis dels Ajuntaments. Participació de les entitats culturals. Patronat de turisme Girona-Costa Brava. 

El Departament de Cultura ofereix subvencions per a activitats i inversions en matèria de formació i de 
documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. 

En aquest cas una part està inclosa en la convocatòria per a l’any 2013 per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el marc dels programes de 
suport al desenvolupament local. Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. Línia: e) 
Elaboració de programes operatius per afavorir la diversificació i la reestructuració econòmica del territori. Més 
concretament s’ha sol·licitat una subvenció per a la “Diversificació de la economia de la Llera del Ter a partir de 
l’aprofitament del recursos endògens”  amb un pressupost total de 15.000€ on s’inclou en part la catalogació dels 
recursos. 

També es portarà a terme amb el suport d’un becari de la Universitat de Girona de la facultat de Geografia que 
portarà a terme les pràctiques a l’àrea de promoció econòmica de l Celrà durant el primer semestre de l’any 
2014. 
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Recursos humans, tecnològics i de serveis necessaris per dur a terme l’actuació 

Una persona responsable de la recerca i recollida de la informació. En l’edició dels continguts es requerirà la 
participació d’un geògraf per l’elaboració dels mapes i d’un historiador per la revisió dels continguts.  

Documents relacionats 

Mapa de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic. Veure enllaç.  

Mapa de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic. Veure enllaç.  

Pla Especial de les Gavarres. Veure enllaç.  

Declaració de Zona d'Interès Etnològic: el massís de Les Gavarres. Veure enllaç.  

Catàleg d’espais d’interès natural i paisatgístic de les comarques gironines. Veure enllaç. 

Pla d’implementació dels recursos turístics intangibles de Catalunya. Veure enllaç. 

Atles del turisme a Catalunya. Mapa nacional dels recursos turístics intangibles. Veure enllaç. 

Observacions 

En la selecció i identificació dels recursos més emblemàtics es podria fer algun concurs i/o procés participatiu 
amb el suport de les entitats. També hi podrien participar els alumnes de l’IES Celrà en el marc dels projectes de 
recerca per a la seva documentació.  

En l’elaboració de les fitxes es podria comptar amb la participació de les entitats, ja que són les que millor 
coneixen i poden documentar els recursos i es fomenta la col·laboració. També seria convenient comptar amb el 
suport de la Universitat de Girona. 

En els recursos cal incloure els tangibles i intangibles. Per exemple, els gastronòmics, paisatgístics, festes, 
tradicions, productes artesans.  
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Cinc línies estratègiques

10 grans objectius

24 projectes amb múltiples 
activitats
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Línies i objectius €

LÍNIA 1 DIVERSIFICACIÓ DE L'ECONOMIA A PARTIR DE L'APROFITAMENT DELS RECURSOS ENDÒGENS 792.331,80 €     

Objectiu 1.1 Atreure visitants al territori 235.952,60 €     

Objectiu 1.2 Mantenir la massa forestal en bon estat i aprofitar-la com a recurs energètic 389.706,00 €     

Objectiu 1.3 La recuperació de l'activitat primària i el foment de la producció de productes agroalimentaris de 

proximitat i artesanals 93.489,60 €       

Objectiu 1.4 Posicionar la cultura com a motor del DL 73.183,60 €       

LÍNIA 2 ORDENACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA 31.327,20 €       

Objectiu 2.1 Millorar la competitivitat de les zones d'activitat econòmica 31.327,20 €       

LÍNIA 3 DONAR SUPORT A LA INICIATIVA EMPRENEDORA I A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES PIME, 

SOBRETOT EN AQUELLES ACTIVITATS CONSIDERADES ESTRATÈGIQUES 233.744,40 €     

Objectiu 3.1 Suport a la iniciativa emprenedora 163.816,00 €     

Objectiu 3.2 Millora de la competitivitat de les PIME 69.928,40 €       

LÍNIA 4 MILLORAR LES CONDICIONS D'OCUPABILITAT DE JOVES I DELS COL·LECTIUS AMB MAJORS DIFICULTATS PER 

TROBAR FEINA 211.091,60 €     

Objectiu 4.1 Adequació de la qualificació professional de la població a les demandes de les empreses 211.091,60 €     

LÍNIA 5 CREAR ESPAIS DE TREBALL I DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AGENTS I DOTAR DELS INSTRUMENTS 

NECESSARIS PER TAL DE DUR A TERME POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL AMB L'OBJECTIU DE 

PROMOURE UN MODEL DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOCIALMENT, ECONÒMICAMENT I MEDI 

AMBIENTALMENT 138.038,60 €     

Objectiu 5.1 Millorar la governança i adequar els instruments de gestió 62.765,20 €       

Objectiu 5.2 Construcció d'identitat / projecte comú 75.273,40 €       

Total 1.406.533,60 € 
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