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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

Context de Vilabella

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



Fase 1. Anàlisi per a la diagnosi socioeconòmica

Context de Vilabella

729 habitants (any 2020)
Pèrdua progressiva de població  
Lleugera masculinització de la
població (H:51,4% D: 48,6%)
Índex envelliment: 204,4 H:191,1
D:217,4
Índex sobreenvelliment: 17,7 H:18,6
D:17
Índex de recanvi: 144,4 H:186,7
D:114,3

DEMOGRAFIA



Fase 1. Anàlisi per a la diagnosi socioeconòmica

Context de Vilabella

Número de comptes de cotització (set 2020): 21

Grandària mitjana Centres Cotització (3T, 2020): 8,2 treballadors/es

Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 2
Serveis 14

Agricultura 0
Indústria 124
Construcció 3
Serveis 46

Nombre d’empreses per sectors (3T 2020) 

 Llocs de treball per sectors (assalariats 3T 2020)

Teixit empresarial



Fase 1. Anàlisi per a la diagnosi socioeconòmica

Context de Vilabella

Mercat de treball

Agricultura: 38
Indústria: 62
Construcció: 23
Serveis: 189
Total: 312

Menys de 30 anys: 36
De 30 a 44 anys: 105
De 45 a 54 anys: 93
Més de 55 anys: 78
Total: 312

Homes: 172
Dones: 122

Afiliacions a la Seguretat Social (06/2020)

Afiliacions a la Seguretat social per grups d’edat 

Afiliacions segons gènere

2019, Octubre: 30
2020, Octubre: 37
% Variació +23%

Homes:  8,8%
Dones: 10,8%
Total: 9,7

De 16 a 24 anys: 13%
De 25 a 34 anys: 10,3%
De 35 a 44 anys: 2,9%
De 45 a 54 anys: 10,8%
De 55 a 64 anys: 17,2%

Atur (nombre persones) 

Taxa d’Atur per sexe (juny 2020) 

Taxa d’atur per edat (juny 2020) 



Fase 1. Anàlisi per a la diagnosi socioeconòmica

Context de Vilabella

Serveis i equipaments

Centre d'educació infantil i primària

Farmàcia

Bars i restaurant

Comerç i serveis

5 allotjaments de turisme rural amb 41 places

Museu de la Pinacoteca i Museu del Camp

Local social

Pista poliesportiva

Àrea de pícnic Terra Blanc



Fase 2. Dinàmiques de grup i procés participatiu



Crear un espai de co-creació i d’innovació amb veïns i veïnes de
Vilabella 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



Actius i reptes de Vilabella 
 



Tenim productes (raïm, ametl la, ol ives,
porc, pol lastre), pagesia en actiu i  la
cooperativa
Iniciat ives per donar valor al raïm
(cellers part iculars, projecte
agrobotiga) o a l ’horta (producció
ecològica
Tenim 3 empreses ubicades al municipi 
Reguitzel l  de professionals autònoms i
peti tes empreses
Hi ha comerç i  serveis: bars,
restaurant, forn de pa, farmàcia,
perruqueria, al imentació, tal lers, cases
de turisme rural. Pots no sort ir de
Vilabella, a nivel l  de serveis valoració
posit iva
Persones amb projectes emprenedors i
idees de negoci que poden contribuir en
el dinamisme de Vilabella

Continuïtat de la pagesia (rel leu
generacional i /o nova pagesia 
Es pot donar més valor afegit als
productes de la terra? (vi,  ametl les, raïm,
ol ives...)
Pes en l ’economia d’aquestes 3
empreses; oportunitat? Amenaça?
Transició ecològica i  digital i tzació dels
negocis en l ’era post-covid
Amb el confinament s’han posat en valor
aquests comerços i  serveis; tenen
garanties de continuïtat? Es pot mil lorar
la seva viabi l i tat?
Viabil i tat d’aquests projectes
emprenedors, foment de noves
professions i  noves economies l l igat a les
oportunitats del teletreball  i  el coworking, 
Suport i  recolzament administracions
(local – comarcal – provincial -),  etc.

Els ACTIUS Els REPTES 



Tenim Centre de dia
Escola d’ infanti l  i  escola de primària
Servei de menjador escolar
Connexió a Internet: ADSL
Transport públic: servei de bus i  servei
de tren

Assegurar la continuïtat dels serveis
(centre de dia, escola)
Ampliar serveis: en quali tat, o bé
complementant amb altres serveis que
siguin necessaris per a la població local

Els ACTIUS Els REPTES 

Elements patr imonials protegits com a
BCIL i  alguns BCIN
Museu de la pinacoteca, museu del
camp i mostra de fòssi ls
Capelletes votives
Rutes guiades per donar a conèixer els
elements patr imonials (capelletes, vi la
closa,museu, entorn natural)

Hi ha recursos patrimonials i  del
paisatge que es coneixen poc >  no es
valoren prou i no s’estan aprofi tant com
a elements dinamitzadors econòmics,
socials). Podem aprofi tar- los i  posar-los
en valor com a dinamitzadors
socioeconòmics?



Existència d’associacions > vincle amb
el poble, comunitat, pert inença 
Sentiment de pert inença amb Vilabella
Cert retorn de jovent (permanent o de
cap de setmana)

720 habitants (any 2020). Pèrdua
progressiva de població en els darrers
anys (malgrat arr ibada nouvingudes) >
com retenir població? 
Darrerament cert interès per part de
jovent que es vol quedar al poble , o bé
vol tornar-hi > com fer-ho possible?
Superar una certa tendència a poble
dormitori .

Els ACTIUS Els REPTES 

Existència de planif icació urbanística 
(POUM)

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)
Mobil i tzar el parc d’habitatges
desocupat i  superar les reticències de
la propietat al l loguer/venda



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

Repte plantejat:



Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur per Vilabellade futur per Vilabellade futur per Vilabella

25 
participants

5 grups de treball

Taller dinamitzat per:



FÓRMULES 

D'ACCÉS

EMBELLIR ESPAIS

Millorar accessos transport
públic

Plataforma de 

venda onine 
Infraestructures  i

serveis

Aprofitar Wikiloc

Ajudes emprenedors/es i
noves empreses

IDEES DE FUTUR

PER VILABELLA

Etiquetar productes 

amb marca Vilabella

NOU POUM

TURISME

Rutes

Espai coworking
(ex, al Sindicat)

PEDRA SECA 

Crear rutes

Recuperar barraques

Apadrinar un marge

Fer la fira de la pedra secaTERRA BLANC / 

PI DE LES 3
BRANQUES

RIU

Embellir 
espai

SERVE IS

TELEFONIA MÒBIL

TRANSPORT PÚBLIC

Taula 

d'entitats i 
calendari

Comunitats
energètiques

Potenciar Fira
tardor

Productes 

locals

 Agrupació i Directori
productes i productors 

Venda als
comerços
/agrobtiga

Cadena 

de favors

Crear Centre Interpretació 

Rutes gastronòmiques 

NOUS USOS A EDIFICIS 

(CATALOGATS O  GRANGES 

EN DESÚS) Sales de reunions,

exposicions  

Ajudes rehabilitació / 

lloguer / compra

BORSA 

D'HABITATGE  Habilitar 
espais

Assessors en 

paisatgisme , reformes i
jardineria

AGRICULTURA I
AGROALIMENTARI

Màrqueting poble
(web, xarxes socials, web entitats)

 Àrea 

autocaravanes

PATR IMONI

NATURAL  I

CULTURAL

Polígon 

industrial 

HAB ITATGE

ESPA I  

URBÀ

ACT IV ITAT

ECONÒMICA

Microparceŀlació

 Masoveria 

urbana

APARCAMENT

Magatzems, 

centres logístics 

Millorar neteja i
manteniment

Millorar entrades

Banc de terres
Agrobotiga

Obrador municipal 

INDÚSTRIA

Crear producte típic 

Fer-ne noves 

(ciclisme, a peu)

Ressenyalitzar 

Geocaching

EMPRENEDORIA

Promoure la cultura
entorn el riu

Potenciar l'espai 
(ex, ornitologia)

fer-hi 
activitats 

Millorar cobertura

Servei llançadora
 amb AVE

Incloure BCIN

COMUNITAT

Donar a conìexer els
serveis de la Cooperativa 

(secció de crèdit,  caixer, altres)

ORGANITZACIÓ

Transició
energètica

punt recollida
compres online

MUNICIPIS 

VEÏNS

Ajuts

Coŀlaborar

Circuit orientació 

Centre BTT 

ACTIVITATS

Àrea de motor

Activitats
d'hivern

Coordinar horaris amb
comerç/restauració 

 PUNT GASOLINERA

CAIXER

GUARDERIA 

ball diumenge

Conversa 

anglès

Bústia 

suggerències

Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
VilabellaVilabellaVilabella

Descarrega't aquí
el mapa d'idees

de futur per
Vilabella

Repensar la relació 

amb el tren

https://drive.google.com/file/d/1XXAr4gelgUmg0ODm4WB4JMZVe2bBHymM/view?usp=sharing


Plataforma de 

venda onine 
Equipaments i

serveis

Aprofitar Wikiloc

Etiquetar productes 

amb marca Vilabella

TURISME

Rutes

Potenciar Fira tardor

Productes locals

 Directori productes i
productors 

Venda als
comerços/agrobtiga

Crear Centre Interpretació 

Rutes 

gastronòmiques 

AGRICULTURA I
AGROALIMENTARIMàrqueting poble

(web, xarxes socials, web entitats)

Polígon 

industrial 

ACT IV ITAT

ECONÒMICA

Banc de
terres

Agrobotiga
Obrador

municipal 

INDÚSTRIA

Crear producte típic 

Fer-ne noves 

(ciclisme, a peu)

Ressenyalitzar 

Incloure BCIN

MUNICIPIS 

VEÏNS

Coŀlaborar per
captar negocis

Activitats d'hivern

Coordinar horaris amb
comerç/restauració 

Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
VilabellaVilabellaVilabella

Ajudes emprenedors/es
i noves empreses

Espai coworking
(ex, al Sindicat)

EMPRENEDORIA

Modernitzar serveis i
donar a conèixer els

serveis de la Cooperativa 

(secció de crèdit, caixer,
altres)

Agrupació



SERVE IS

TELEFONIA MÒBIL

TRANSPORT PÚBLIC

Servei llançadora amb AVE

 PUNT GASOLINERA

CAIXER

GUARDERIA 

Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
VilabellaVilabellaVilabella

Millorar cobertura

Repensar la
relació 

amb el tren



Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
VilabellaVilabellaVilabella

Taula d'entitats i 
calendari conjunt d'activitats

Comunitats energètiques

Cadena de favors

ORGANITZACIÓ

Transició
energètica

punt recollida
compres online

Informació
cooperatives d'energia

ball diumenge

Conversa d'anglès

Bústia 

suggerències

COMUNITAT

Ajuts



Crear rutes

Recuperar barraques

Fer la fira de la pedra seca

TERRA BLANC / 

PI DE LES 3 BRANQUES

RIU

Embellir espai

Geocaching

Promoure la cultura
entorn el riu

Potenciar l'espai 
(ex, ornitologia)

fer-hi  activitats  

(ex Aplec Pi de les 3 Branques)
Circuit orientació 

Centre BTT 

ACTIVITATS

Àrea de motor

Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
VilabellaVilabellaVilabella

PATR IMONI

NATURAL  I

CULTURAL

PEDRA SECA 
Apadrinar un marge



EMBELLIR ESPAIS

Millorar accessos transport
públic

NOUS USOS A EDIFICIS 

(CATALOGATS O  GRANGES 

EN DESÚS) Sales de reunions,

exposicions  

Assessors en 

paisatgisme , reformes i jardineria
(per donar uniformitat)

 Àrea d'autocaravanesAPARCAMENT

Ús com a magatzems, 

centres logístics per negocis
online

Millorar neteja i
manteniment

Millorar entrades

Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
VilabellaVilabellaVilabella

 Habilitar espais

ESPA I  

URBÀ



Mapa d'ideesMapa d'ideesMapa d'idees   

de futur perde futur perde futur per
VilabellaVilabellaVilabella

FÓRMULES 

D'ACCÉS

NOU POUM
Ajudes rehabilitació / 

lloguer / compra

BORSA 

D'HABITATGE

Microparceŀlació

 Masoveria urbana
(rehabilitar a canvi del lloguer)

HAB ITATGE



 Recull fotogràfic



Elaboració d'un full de ruta sobre les estratègies de futur a
Vilabella  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 !


