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1 OBJECTIUS
Desenvolupar una metodologia basada en l'anàlisi de dades territorials per definir el mapa de
vulnerabilitat de despoblament dels municipis de l’àrea d’actuació del Consorci Leader de
Desenvolupament Rural del Camp.

Treballar amb 4 municipis pilot  per identificar les potencialitats laborals entorn als diferents
elements endògens: agroalimentaris, patrimonials i altres;  mitjançant dinàmiques de
motivació grupal d'acord amb la metodologia dels living lab practicies. 

Identificar projectes i propostes d'actuació a impulsar en els municipis pilot per a millorar-ne
les possibilitats d'ocupació i de negoci.

 

 

1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE REPOBLEM UN CAMP D'OPORTUNITATS:
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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: OBJECTIU I FASES DE TREBALL



Fase 1. Anàlisi per a la diagnosi socioeconòmica

Mapa: ubicació dels 4 municipis pilot on es treballarà la metodologia  



Fase 2. Dinàmiques de grup i procés participatiu



Crear un espai de co-creació i d’innovació amb veïns i veïnes de
Passanant i Belltall per posar en comú els actius del poble, els reptes
que presenta, i generar de manera col·lectiva idees que puguin ser
generadores de dinamisme econòmic a partir dels recursos locals.

OBJECTIU SESSIÓ PARTICIPATIVA



Estructura sessió participativa



Ens inspirem?

Actius i reptes de Passanant i Belltall
 



Pagesia > All  de Bell tal l :  
producció reduïda però es va mantenint
associació de productors/es
ofici de l 'enforcador/a
estudi amb la Fund Miquel Agustí.
Alguns joves estan animats per recuperar el
cult iu.

Negocis del sector serveis: bar, restaurant,
hostal, al lot jament rural

Oficis: tal ler de ceràmica i escultura

Prospecció, recol· lecció i  elaboració artesanal
de melmelades i conserves a part ir de plantes
si lvestres comestibles

Continuïtat de la pagesia (rel leu generacional i /o nova
pagesia) i  accés a la terra (concentració) > banc de
terres possible mesura?

Cult iu de l 'al l  complementari > pot ser un cult iu del qual
'se'n pugui viure'?

Continuïtat de la producció (productors i  kg) i  la seva
cadena de valor: Aconseguir que l 'al l  de Bell tal l  sumi més
productors/es, que es pugui treballar de manera
col· lectiva/cooperativa la cadena de valor de l 'al l  i
s 'art icul i  una iniciat iva de dinamització al seu entorn
(centre d' interpretació? salut? ofici?).

Diversif icació de cult ius: vinya per a vi? safrà? altres?

Transició cap a la producció ecològica i  agroecològica?

manca d'espais on poder fer transformacions (obradors)
> però hi ha obradors comparti ts a la Conca

Fer possible l 'emprenedoria,foment de noves professions
i noves economies l l igat a les oportunitats del teletreball  i
el coworking.

Suport i  recolzament administracions 

 

Els ACTIUS Els REPTES 



Transport públic amb sort ida unes de Passanant i
altres de Bell tal l

Punt TIC de Passanant i  Bell tal l

Bibl ioteca

Són possibles nous serveis (agrobotiga, per
exemple)? > l imitant: local i  urbanisme

Elevat índex d'envell iment > serveis de
proximitat a la gent gran?

Mil lorar la connexió a internet per a faci l i tar el
teletreball  (arr ibada de la f ibra)

Els ACTIUS Els REPTES 

Elements protegits com a BCIL i  BCN

Rutes entorn a elements del paisatge i del
patr imoni

Catàleg del Paisatge de la Conca de Barberà 

Identitat de paisatge Els Comalats 

Hi ha recursos patrimonials i  del paisatge que
es coneixen poc > Podem aprofi tar- los i  posar-
los en valor com a dinamitzadors
socioeconòmics?

Possible arribada de projectes de parcs eòlics i
solars > Trobar mecanismes i eines de protecció   



Sentiment d' identitat amb cada nucli

Teixit  associatiu a cada nucli

Persones f i l les de Passanant i  Bell tal l  que no hi
viuen permanentment pero mantenen el vincle i
retornen

Relació amb l 'associació Vall  del Corb 
col· laboracions amb municipis veïns

155 habitants (any 2020). Pèrdua progressiva de
població en els darrers anys amb petits repunts >
com retenir població? 

Cert interès per part de jovent que es vol quedar al
poble, o bé vol tornar-hi > com fer-ho possible?

no ser un 'poble pessebre' > trobar un element únic
i autèntic que diferenciï i  entorn el qual estructurar
la dinàmica de repoblament.

Els ACTIUS Els REPTES 

Cens d'habitatge buit a cada nucli  

S'ha parlat amb propietaris 

Presentació a la convocatòria pi lot de la General i tat

Fer possible l ’accés a l ’habitatge digne i assequible
a persones que es volen instal· lar al poble (f i l ls/es
i nous residents)

Sensibi l i tzar la propietat per mobil i tzar l 'habitatge
buit > potser cal esperar 1 generació?

Urbanisme encoti l la a l 'hora de fer reformes i obrir
locals > l imitant per a activitats econòmiques



Com podem generar oportunitats d’ocupació i de
negoci a Passanant i Belltall per poder-hi viure?

Repte plantejat:



Mapa d'idees de futur perMapa d'idees de futur perMapa d'idees de futur per   
Passanant i BelltallPassanant i BelltallPassanant i Belltall

35 
participants

5 grups de treball

Taller dinamitzat per:
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Descarrega't aquí
el mapa d'idees de

futur per
Passanant i Belltall

IDEES DE FUTUR PER

PASSANANT I BELLTALL

ACT IV ITAT

ECONÒMICA

Cultius 

Fer estudis/ proves 

de nous cultius 

All de Beltall 
(producte estrella)

Continuïtat 
i relleu

Crear un Banc de terres
(cultius alternatius: all,
aromàtiques, cigró,

equinàcia, tòfona, etc)

Plantes aromàtiques
i medicinals

Sistema de
producció 

Virar cap a la
 producció ecològica 

Instaŀlacions

 Agrobotiga

Organització

Muntar una cooperativa
dels productes d'aquí

REHABILITACIÓ

BOSCOS Gestió 

forestal

Silvopastura: 

Pastor + ramat +
corral + habitatge

 

Estudiar aprofitament
per ombustible 

(peŀlet, estella)  

 

Usos 

Banys de bosc
 Model turístic

 Procés per definir 
i consensuar el model turístic

del municipi
 

NOVES
ACTIVITATS

Rehabilitar corrals/

edificis en desús / 

granges / pallisses

PROTECCIÓ 

PARCS EÒLICS/SOLARS

PAGESIA I 
PRODUCTES LOCALS

Demanar drets de plantació de 

vinya per recuperar el cultiu

Parc de les Olors

Parlar amb Escola Agrària

Grup de treball amb
pagesia per conscienciació

i interès pel canvi de
sistema; plantejar
viablitatt del canvi

 Màquina per  fermentar all 
(all negre)

PA ISATGE ,

PATR IMONI

NATURAL  I

CULTURAL

HAB ITATGE

I  ESPA I  URBÀ

Usos medicinals 

i culinaris

TURISME

 Ajudes produccions 

artesanals

Casa -Museu de l'all
Fer pressió a

urbanisme/cultura
per superar traves 

Sensibilitzar propietat

Potenciar
cicloturisme

IĿLUMINACIÓ

Llums poliesportiu
Passanant
i=  Belltall)

RUTES

Recuperar camins

Fer ruta paisatgística
i cultural 

Fer ruta dels Comalats
pels pobles (a cada

poble una visita: casa de
l'all, casa de la pedra

seca)

PEDRA SECA

Camps de treball

POUM 

Front comú amb 

altres municipis rurals

VISITES Acords amb escoles de la
zona i urbanes per fer

visites

SERVE IS

COMUNITAT

Casa de la pedra seca 

ACTIVITATS Trobades intergeneracionals

Exposicions d'art 

Tallers de receptes

Intercanvi de coneixences 

populars entre cases
 Recuperar eres per fer tallers

gestionats pel poble

Organitzar ponències
amg gent sàbia en
aquest entorn i que

atraigui gent

Organitzar retirs
 espirituals

Exposicions (escultura, 

fotografia, etc.). 

creativitat

EQUIPAMENTS

Fer una escola
d'educació lliure /

casa de colònies
 

serveis / centre de dia /

residència gent gran

Local social pel
jovent

TRANSPORT

Cotxe públic 

INTERNET

 Teletreball

Banda ampla

Millorar servei

ENERGIA

evitar massificació /

precaució

Electricitat
gratuïta

Habitatge social

 Control caça
Escola (ofici de marger) 

Observatori aus /

cel, estrelles

Allotjament
en cabana

Parc de 

diversió al bosc

Més assistència
mèdica

Fàbrica cervesa  artesana

Túnel Coll de Lilla i
Variant C-14 

pot atraure gent

Espai x treballar 
a Passanant

Activitats
hivern 

https://drive.google.com/file/d/1W6V8GPdn8XimmKudCOrPoDPj4jUyZZ_3/view?usp=sharing


Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
Passanant i BelltallPassanant i BelltallPassanant i Belltall

ACT IV ITAT

ECONÒMICA

Cultius 

Fer estudis/ proves 

de nous cultius 

All de Beltall 
(producte estrella)

Continuïtat 
i relleu

Crear un Banc de terres (cultius
alternatius: all, aromàtiques, cigró,

equinàcia, tòfona, etc)

Plantes aromàtiques
i medicinals

Sistema de
producció 

Virar cap a la
 producció ecològica 

Instaŀlacions

 Agrobotiga

Organització

Muntar una cooperativa dels
productes d'aquí

BOSCOS Gestió 

forestal

Silvopastura: 

Pastor + ramat + corral + habitatge
 

Estudiar aprofitament per ombustible 

(peŀlet, estella)  

 

Usos 

Banys de bosc
 Model turístic

 Procés per definir 
i consensuar el model turístic

del municipi
 

NOVES
ACTIVITATS

PAGESIA I 
PRODUCTES LOCALS

Demanar drets de plantació de 

vinya per recuperar el cultiu

Parc de les Olors

Parlar amb Escola Agrària

Grup de treball amb pagesia per
conscienciació i interès pel canvi de
sistema; plantejar viablitat del canvi

 Màquina per  fermentar all (all negre)

Usos medicinals 

i culinaris

TURISME

 Ajudes produccions 

artesanals

Casa -Museu de l'all

Potenciar
cicloturisme

 Teletreball

evitar massificació /

precaució

 Control caça

Observatori aus /

cel, estrelles

Allotjament
en cabana

Parc de diversió al bosc

Fàbrica cervesa  artesana

Túnel Coll de Lilla i
Variant C-14 

pot atraure gent



Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   
de futur perde futur perde futur per
Passanant i BelltallPassanant i BelltallPassanant i Belltall

SERVE IS

EQUIPAMENTSFer una escola
d'educació lliure /

casa de colònies

 

serveis / centre de dia /

residència gent gran

Local social pel
jovent

TRANSPORT

Cotxe públic 

INTERNET

Banda ampla

Millorar servei

ENERGIA

Electricitat
gratuïta

Més assistència
mèdica

Espai x treballar 
a Passanant
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COMUNITAT

ACTIVITATS
Trobades intergeneracionals

Exposicions d'art 

Tallers de receptes

Intercanvi de coneixences 

populars entre cases
 Recuperar eres per fer tallers

gestionats pel poble

Activitats hivern 
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PROTECCIÓ 

PARCS EÒLICS/SOLARS

PA ISATGE ,

PATR IMONI

NATURAL  I

CULTURAL

RUTES

Recuperar camins

Fer ruta paisatgística
i cultural 

Fer ruta dels Comalats pels pobles
(a cada poble una visita: casa de

l'all, casa de la pedra seca)

PEDRA SECA

Camps de treball

POUM 

Front comú amb 

altres municipis rurals

VISITES Acords amb escoles de la
zona i urbanes per fer visites

Casa de la pedra seca 

Organitzar ponències amg
gent sàbia en aquest entorn i

que atraigui gent

Organitzar retirs
 espirituals

Exposicions (escultura, 

fotografia, etc.). 

creativitat

Escola (ofici de marger) 
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REHABILITACIÓ

Rehabilitar corrals/

edificis en desús / granges / pallisses

HAB ITATGE

I  ESPA I  URBÀ

Fer pressió a urbanisme/cultura
per superar traves 

Sensibilitzar propietat

IĿLUMINACIÓ

Llums poliesportiu Passanant
(=  Belltall)

Habitatge social



 Recull fotogràfic



Elaboració d'un full de ruta sobre les estratègies de futur a
Passanant i Belltall  a part ir del mapa d' idees que s'ha generat
en aquesta sessió part icipativa i  dels recursos endògens del 
 municipi.

Identif icació de possibles l ínies d'ajut o bé entitats supralocals
que hi puguin donar suport per a la seva implementació. 

 

 Propers passos



 Moltes gràcies per la 
vostra participació !


