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CONTEXT

Font: Elaboració pròpia
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COMPETITIVITAT

Font: Index FEGP 2022, FEGP
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COMPETITIVITAT
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COMPETITIVITAT

Terres de l’Ebre: posició estratègica (poc 
aprofitada)

 Localització corredor mediterrani/ubicació en la 
megaregió.

 Connexió amb eix Vall de l’Ebre.

 Equidistància en relació a àrees metropolitanes 
(BCN, València, Saragossa, i també Tarragona-Reus, 
Lleida, Castelló).

. Megaregió Lió-Barcelona-Alacant en el context de megaregions europees 

 
Font: Florida (2008). 
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COMPETITIVITAT

• Sectors amb posicionament competitiu (agroalimentari, 
fusta i moble, plàstic, energia) i/o emergents (cosmètics).

• Empreses basades en logística, amb base pròpia o amb 
elevada demanda de processos logístics. 

• Kronospan, Freshly Cosmetics, Florette i altres com a 
potencials casos d’efecte d’arrossegament (en el primer 
cas amb accés ferroviari propi i en el segon com a base 
logística.

• Empreses de transports.
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TURISME
• Avantatges competitives territori 
(litoral, gastronomia, actius naturals, patrimoni, baixa densitat, ruralitat)

• Gran potencial augment

• Necessitat vigilar amb sostenibilitat fluxes (regulació)

• Estacionalitat

• Mercat internacional reduït

• Connexió litoral-territori

• Marca (RdB)
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TURISME i PANDÈMIA
Les dades de demanda 2020 i 2021

Viatgers Hotelers .. 
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Font: elaboració pròpia a partir dades INE
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TURISME i PANDÈMIA
Les dades de demanda 2020 i 2021

Viatgers Campings 

Font: elaboració pròpia a partir dades INE

111,7%
107,1%

98,1%

81,6%

104,1%

68,2%
63,1% 60,9%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Terres de l'Ebre Costa Daurada Costa Brava Costa  Barcelona

2021

2020



Si Modelitzem el que ha ocorregut provincialment veiem 
que:

Variable 2020    2021    2020-
2021   

2020-2021 
REST 

Log DOM 0.442*** 0.182** 0.442*** 0.563***
Log DIST -0.173*   -0.084   -0.173*   -0.072*  

Log DENS -0.111**  -0.036   -0.111*** -0.083***
ISL -0.319    -0.053   -0.319   

NOR 0.231**  0.106*  0.231*** 0.196***
MED -0.111    -0.081   -0.111   
yr21 0.360*   0.476***

yr21*Log 
DOM

-0.260*   -0.433***

yr21*Log 
DIST

0.088   

yr21*Log 
DENS

0.075   

yr21*ISL 0.266   
yr21*NOR -0.125   
yr21*MED 0.030   

_cons -0.393*   -0.032   -0.393**  -0.359***
N 50    50   100    100   

Rsq 0.842    0.736   0.924    0.917   
Adj. Rsq 0.820    0.699   0.912    0.912   

Modeling Overnight Resilience Spanish provinces, 
2020 and 2021



Turisme Post-covid

Digitalització. 
Nòmades

Actius Naturals i 
Ruralitat

Viatges fora temporada 
i curts

Mercats
Proximitat

Sostenibilitat.

Turisme baixa
densitat

TURISME i POST-PANDÈMIA: TENDÈNCIES

Font: elaboració pròpia



Potencials/
Oportunitats

Baixa intensitat

Actius Naturals
reconeguts

Pes mercats proximitatDestinació Sostenible

Recursos i 
Productes Endògens

FORTALESES EBRE

Font: elaboració pròpia
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POBLACIÓ

y = -21,374x4 + 366,4x3 - 1812,6x2 + 2220,3x + 180352
R² = 0,9939
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Creixement Pob TE 2015-2022, gener cada any

1.7% 2019-2022, +2.980

Font: elaboració pròpia



Pobles petits+costa+Amposta

Ranking Municipis: major creixement 2019-2021

POBLACIÓ

Notas del ponente
Notas de la presentación
Indiquem aquí les taxes de creixement acumulades els dos anys de pandèmia .Cada any el comportament dels municipis és molt divers per això mostrem els valors de les dues anualitats conjuntament.Els 10 municipis que més creixen amb taxes clarament positives són de tipologia diversa , petits, costaners , de les 4 comarques, una capital...Els 10 municipis que més decreixen excepte la Senia tots són de la Ribera i la Terra Alta incloent la capital de la RE. Caseres, ja petit,ha perdut en 2 anys el 12,7% del empadronats!!!



Creixement població 2019-2021 per grandària

Major creixement grandària 
2.000 a 5.000 ... De tota 
manera, esperançador 
augment dels 
De < 1000 hab

POBLACIÓ

Notas del ponente
Notas de la presentación
Indiquem aquí les taxes de creixement acumulades els dos anys de pandèmia .Cada any el comportament dels municipis és molt divers per això mostrem els valors de les dues anualitats conjuntament.Els 10 municipis que més creixen amb taxes clarament positives són de tipologia diversa , petits, costaners , de les 4 comarques, una capital...Els 10 municipis que més decreixen excepte la Senia tots són de la Ribera i la Terra Alta incloent la capital de la RE. Caseres, ja petit,ha perdut en 2 anys el 12,7% del empadronats!!!
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46
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Δ2020 Δ2021 V A L O R  A C T U A L

COSTA VERSUS INTERIOR        
Costa Interior

La recuperació població sobretot
és un efecte costa .. Clarament 
al 2021!!!

POBLACIÓ

Notas del ponente
Notas de la presentación
Si bé el pes dels 8 municipis de costa és del 41% com marca la darrera barra , els increments poblacionals es concentren en aquests municipis , especialment rellevant els valors del 2021.



DIAGNOSI ESTRATÈGICA

Font: elaboració pròpia

• Amenaçes• Oportunitats

• Debilitats• Fortaleses

Riu
Localització

Espais empresarials
Espais naturals

protegits
Qualitat Territorial 

Dinàmica cooperativa
Identitat

Massa crítica
Dinàmica económica

Envelliment
Perificitat grans nuclis

Connectivitat

Emigració selectiva
Poder decisió

Fora Economia
Coneixement

Desacceleració
Econòmica i efecte

distorsions

Nova Ruralitat
Dda residencial 

Coworking i teletreball
Finançament específic

Reindustrialització
Fons Nuclears

Next Generation EU



PALANQUES ESTRATÈGIQUES FUTUR

Dimensions
Rellevants

Reactivació/Impuls
Ebre 2021-2026

Atracció pob

Turisme post-
covid

Nova Ruralitat

Industrialització Marca 
Territorial

Digitalització

Transició
Energètica

Millores
infraestructures

Font: elaboració pròpia



RISC-VULNERABILITAT-RESILIÈNCIA TERRITORIAL

Integrar estratègies diversificació risc
a gestió económica territorial

Diversificació sectorial

Autoabastiment base. Primari. Km 0

Cadenes curtes

Turisme i Risc

Economia
estructura, 
innovació, 
estabilitat

Població
Capital humà
Mercat treball

Espai
Centres urbans
Accessibilitat

Amenities

Comunitat
Relacions entre 

empreses
Spub-S Priv

Emprenedoria 
Governance

RESILIÈNCIA. FACTORS GLOBALS APRENENTATGS PANDÈMIA

Font: elaboració pròpia



Tendències pre-pandemia. Canvi? L’assolim?

Podríem situant-se en l’escenari alt?
La pandèmia ha obert noves 
expectatives ...

Notas del ponente
Notas de la presentación
Es tracta d’una píndola no tractem estructura de la població índexs d’estructura composició per cohorts , haurem d’esperar a l’anuari El creixement i decreixement el segle XXI té una component migratòria ja que el creixement natural és molt petit.A la taula els 10 països amb més població a les TE i el total el 2020 S’observa a la taula que la població estrangera aumenta en 1309 valor superior al creixement de les Terres de l’Ebre i especialment rellevant el incremtn de marroquís 575 en un any.



Tendències pre-pandèmia
Creixements 1996-2020

Clarament problema territorial .. 
Amb un eix de pèrdua que va de 
sud a nord

Font: ESADE (2022)

Notas del ponente
Notas de la presentación
Es tracta d’una píndola no tractem estructura de la població índexs d’estructura composició per cohorts , haurem d’esperar a l’anuari El creixement i decreixement el segle XXI té una component migratòria ja que el creixement natural és molt petit.A la taula els 10 països amb més població a les TE i el total el 2020 S’observa a la taula que la població estrangera aumenta en 1309 valor superior al creixement de les Terres de l’Ebre i especialment rellevant el incremtn de marroquís 575 en un any.



GRÀCIES!!



Afiliacions totals. Base CC

Seccions més expansives

Font: elaboració pròpia a partir Idescat

Font: elaboració pròpia a partir Idescat



Font: elaboració pròpia a partir INE

Resistencia demanda hotelera. Viatgers. Juliol-Setembre sobre període 2019
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