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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE REPOBLEM UN CAMP D'OPORTUNITATS:

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: OBJECTIU I FASES DE TREBALL
II

FASES DE TREBALL
Fase 1. Anàlisi per
a la diagnosi
socioeconòmica

Fase 3. Objectius i
línies estratègiques

Fase 2. Dinàmiques de
grup i procés
participatiu

Fase 4. Pla d'acció i
definició d'actuacions

Fase 2. Dinàmiques de grup i procés participatiu

OBJECTIU SESSIÓ PARTICIPATIVA
Crear un espai de co-creació i d’innovació amb veïns i veïnes de
Vilaplana 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.

Estructura sessió participativa

Ens inspirem?
Actius i reptes de Vilaplana

Els ACTIUS
Cultiu d'avellana. Part es ven a granel, part es fa
venda directa. Existència de l'esclofolladora
d'avellana, que fa venda directa amb el nom
d'Avellana de Vilaplana.
Cooperativa d'oli i premsa pròpia
Alguns joves estan apostant per l'activitat agrària.
Projectes de suport agrari a nivell comarcal: Banc de
terres, cursos agricultura regenerativa
Reguitzell de professionals autònoms i persones
expertes. Projecte de coworking
Hi ha comerç i serveis: botiga queviures, carnisseria,
farmàcia, perruqeria.
2 empreses familiars de construció, electricista
Turisme: 3 cases de TR, 2 allotjaments, 3 restaurants,
1 hípica. Refugi de la Mussara

Els REPTES
Continuïtat de la pagesia (relleu generacional
i/o nova pagesia)
Es pot donar més valor afegit als productes de
la terra? (avellana, oli,...)
Transició ecològica i digitalització dels negocis
en l’era post-covid
Amb el confinament s’han posat en valor els
comerços del poble: tenen garanties de
continuïtat? Es pot millorar la seva viabilitat?
Viabilitat d’aquests projectes emprenedors,
foment de noves professions i noves
economies lligat a les oportunitats del
teletreball i el coworking.
Possibilitat per entomar les oportunitats
vinculades al patrimoni natural i desenvolupar
el sector turístic

Els ACTIUS
Escola d’infantil i primària
Servei de menjador escolar ben valorat
1 caixer
Tallers per la gent gran, 2 matins/setmana
Transport públic: línia Vilaplana-Reus
Encant d'un poble de muntanya amb bons
accessos: factibilitat de viure a Vilaplana i
treballar Reus-Tarragona

Patrimoni natural (94% dins de l'EIN Muntanyes
de Prades). Projecte de Parc Natural de
Muntanyes de Prades
Pla director d'usos de la Mussara. La ruta dels
Refugis
Elements patrimonials protegits com a BCIL
Pintures rupestres incloses en el conjunt de
pintures rupestres del Mediterrani

Els REPTES
Ampliar serveis: en qualitat, o bé
complementant amb altres serveis que siguin
necessaris per a la població local
Millorar la connexió a internet per a facilitar el
teletreball

Hi ha recursos patrimonials i del paisatge
que es coneixen poc > Podem aprofitar-los i
posar-los en valor com a dinamitzadors
socioeconòmics?
Aprofitar el cel com a recurs per a
desenvolupar el turisme astronòmic

Els ACTIUS
Poble culturalment molt actiu
Events rellevants: Festival Mussart
Casal Vilaplanenc
Existència d’associacions > vincle amb el
poble, comunitat, pertinença
Cert interès per part del jovent de viure al
municipi

Existència de planificació urbanística
(POUM)

Els REPTES
555 habitants (any 2020). Pèrdua progressiva
de població en els darrers anys > com retenir
població?
Cert interès per part de jovent que es vol
quedar al poble, o bé vol tornar-hi > com ferho possible?

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

Repte que ens plantegem:

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

20
participants
3 grups de treball

Mapa d'idees
de futur per Viplana

Taller dinamitzat per:

Mapa d'idees
de futur per
Viplana

Agrobotiga productes
Compartir eines i Vilaplana

Plans d'ocupació
de gestió forestal

Foment dels
ramats per neteja
de boscos

Biochar- carbó
vegetal

Aprofitament
combustible dels
boscos per pellets

maquinària
Obrador
compartit per
donar valor als
productes locals

Planells informatius - Parc de tirolines
serveis del poble i rutesTaules a l'aire lliure

Infraestructures i
serveis

COOPERATIVA

Activitats de
muntanya

Rutes de pedra seca

PER VILA PLANA

Gestió Mussara

Borsa de treball del
món rural

Descarrega't aquí
el mapa d'idees
de futur per
Vilaplana

SERVEIS

GENT GRAN

MOBILITAT I
COMUNICACIONS

GESTIÓ DEL
TERRITORI

Turisme esotèric

ENERGIA
NOVES
ACTIVITATS

Incentivar
oficis
Donar sortida
als residus

Fibra
Cooperativa energètica

APP per
compartir cotxe

APROFITAR EL
TALENT DEL POBLE
CONSERVAR ELS
VALORS DE POBLE

MEDI NATURAL
Carnet del boletaire

ESPAI URBÀ
Conservació del patrimoni
Recuperar
basses i fonts d'aigua
Zones d'aparcament de
pagament

Netejar
l'entorn

Segon ús dels residus
Planta de servei
mancomunat de gestió
de residus
Gestió de la matèria
orgància de Vilaplana

RURALITAT I
COMUNITAT

Potenciar història
Mussara

Cooperativa d'habitatge model Sostre Cívic-

EDIFICIS MUNICIPALS
PER A ACOLLIR-HI SERVEIS
O NEGOCIS

RESIDUS

IDEES DE FUTUR

Mussara com a
paradís de
l'escalada

Tallers intergeneracionals
per a transmetre oficis

FÓRMULES
D'ACCÉS

HABITATGE

Ajudes rehabilitació /
lloguer / compra

Masoveria
urbana

Avellana als restaurants,

Tallers de cuina
tradicional

AGRICULTURA I
AGROALIMENTARI

Porta d'entrada
Muntanyes de
Prades

Mussara

FLEXIBILITZACIÓ
DEL POUM

ACTIVITAT
ECONÒMICA

TURISME

Locals per a muntar negocis

Productes
locals

Càmping
ecosostenible

Equipaments

Impulsar Avellana de Muntanya (9
desembre, dia de l'avellana)
Conversió a l'agricultura
ecològica

Activitats turístiques

FORESTAL

Guiatge professional

Relleu
generacional

Xarxa de camins

Frenar infiltració d'aigua al sòl

Assistència in-situ a la
gent gran
Centre de dia (és
també oportunitat
de treball)
Cuina compartida
Millorar xarxa de
transport públic
Carsharing
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Segon ús dels residus

Vilaplana
RESIDUS

Planta de servei
mancomunat de gestió
de residus
Gestió de la matèria
orgància de Vilaplana

SERVEIS

GENT GRAN

MOBILITAT I
COMUNICACIONS
ENERGIA

Fibra
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APP per
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gent gran
Centre de dia (és
també oportunitat
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Millorar xarxa de
transport públic
Carsharing
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Ajudes rehabilitació /
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Masoveria
urbana
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Recull fotogràfic

Propers passos
Elaboració d'un full de ruta sobre les estratègies de futur a
Vilabella a partir del mapa d'idees que s'ha generat en aquesta
sessió participativa i dels recursos endògens del municipi.
Identificació de possibles línies d'ajut o bé entitats supralocals
que hi puguin donar suport per a la seva implementació.

Moltes gràcies per la
vostra participació !

