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Arrelament al territori

Introducció
La Fundació Transparència i Bon Govern Local impulsa el projecte
d’arrelament al territori. Més de la meitat dels 947 municipis que integren
Catalunya (concretament 488, que representen el 51,5%) tenen menys de
1.000 habitants. Tanmateix, aquests municipis concentren únicament
el 2,56% de la població catalana i una elevada taxa de despoblament.
Aquestes dades mostren el desequilibri poblacional existent a Catalunya,
en què pocs municipis acumulen un percentatge molt elevat de la
població del país, mentre que una gran part del territori es caracteritza
per la baixa densitat de població que tenen els municipis petits. Aquesta
circumstància es veu agreujada pels processos migratoris que porten
a la població dels municipis petits a instal·lar-se en ciutats més grans.
Per fer front a les conseqüències negatives del despoblament en el
territori, la Fundació Transparència i Bon Govern Local desenvolupa
un projecte orientat a detectar les problemàtiques i necessitats dels
diversos territoris de Catalunya relacionats amb el despoblament. Alhora,
i d'acord amb les administracions locals, també pretén implementar
projectes pilot que permetin combatre el despoblament i estendre les
experiències a altres indrets del país amb la mateixa problemàtica.
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Fases del projecte
1.

Diagnosi

En aquesta fase es va dur a terme un treball de camp per conèixer la
realitat dels territoris seleccionats, les problemàtiques que afronten
i les necessitats per combatre el despoblament. En base als resultats
del treball de camp, es van escollir uns territoris (comarques) per
al desenvolupament de proves pilot de projectes per revertir el
despoblament.
Estudi sobre despoblament i envelliment de la població
El treball de camp s’orienta a l’obtenció de dades i informació sobre la
realitat socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Els resultats han
de permetre estudiar mesures per fer front al despoblament.
La mostra de l’estudi són els 488 municipis de menys de 1.000 habitants,
i els 38 municipis de més de 1.000 habitants que han perdut població
durant els darrers vint anys. En total són 526 municipis, dels quals 469
s’han ofert per participar en aquest treball de camp.
Aquesta fase finalitza amb la publicació del ”Estudi sobre despoblament
i envelliment de la població” on s’exposen els resultats del treball de
camp.
Col·laboradors
La Fundació Carles Pi i Sunyer col·labora en aquesta fase desenvolupant
el treball de camp i elaborant l’estudi amb els resultats.
Enllaç de l'estudi: http://bit.ly/ACM_DESPOBLAMENT
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Fases del projecte
2. Propostes
D’acord amb la informació obtinguda en l’Estudi sobre despoblament
i envelliment de la població es van seleccionar diverses comarques
amb problemàtiques i realitats diferenciades relacionades amb el
despoblament amb la voluntat d’estudiar la implementació de proves
pilot de projectes orientats a resoldre problemàtiques concretes que
contribueixen al despoblament.
Anàlisi de propostes
En els territoris seleccionats es va fer un anàlisis detallat de les
necessitats que puguin tenir, i es valoraran les propostes de projectes
que puguin fer els diversos actors institucionals i socials presents en el
territori.
Es van dur a terme entrevistes qualitatives amb representants
institucionals dels consells comarcals, entitats i agents socioeconòmics
dels territoris seleccionats per conèixer amb detall les problemàtiques
que afronten i valorar conjuntament possibles solucions.
Col·laboradors
Consells comarcals
Fundació Carles Pi i Sunyer
Entitats i agents socioeconòmics dels diferents territoris
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Fases del projecte
3. Implementació al territori
Aquesta darrera fase preveu una convocatòria pública per escollir tres
projectes pilot que s'iniciaran durant l'any 2021.
Bases de participació al Projecte Arrelament 2021 de la FTBGL
Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria és el desenvolupament de tres projectes
que han d’anar destinats bàsicament a serveis d’atenció a les persones i
que s’orientin a millorar la qualitat de vida en els municipis i comarques i
contribuir a evitar el despoblament.
Elegibilitat. A qui va dirigida la convocatòria
Els ens locals que vulguin presentar projectes en aquesta convocatòria,
han de complir els següents requisits:
•
•
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Estar associats a l’ACM
Tots els municipis que han servit de base per l'estudi 'Despoblament i
envelliment de la població' i aquells que no formant-ne part pateixen
el fenomen del despoblament
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Projectes objecte de la convocatòria
Els projectes han de ser nous o noves fases de projectes que ja s’estiguin
executant, sempre i quan aportin elements d’innovació en els àmbits
que l’estudi va prioritzar.
Han d’estar destinats bàsicament a serveis a les persones. Així es
prioritza:
•
•
•
•
•
•

L’atenció i cura a la gent gran tant des de la vessant social com
sanitària
La garantia dels serveis públics, especialment d’adaptació a
l’envelliment de la població
Activació d’habitatges buits
Les eines digitals (TIC) en l’atenció i cura de les persones
Les solucions ocupacionals per a joves
Excepcionalment es valoraran també projectes de promoció
econòmica que fomentin l’arrelament al territori

Han de ser projectes que una vegada feta la prova pilot, en cas de ser
reeixida, l’experiència pugui ser exportable a la resta de comarques de
Catalunya amb situacions similars.
Criteris d’avaluació
Per a la selecció dels projectes es tindran en compte els següents
criteris d’avaluació:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovació i creativitat
Que facilitin els serveis a les persones
Capacitat de fer arrelar les persones al territori i evitar el
despoblament
Adaptabilitat al repte
Possibilitat d’estendre-ho a altres territoris
Grau de maduresa del projecte
Projectes que no s’hagin iniciat o fases noves de projectes ja iniciats
Municipis amb una densitat de població baixa
Municipis amb un elevet índex de despoblament
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Quantia destinada als projectes seleccionats
El finançament dels projectes seleccionats seran els següents:
•
•
•

Primer projecte: 30.000 €
Segon projecte: 20.000 €
Tercer projecte: 20.000 €

L’aportació de la FTBGL serà d’un màxim del 50% del projecte i podrà
ser compatible amb la participació d’altres partners públics o privats.
Despesa acreditable:
Estudis, projectes, treball de camp i diagnosi, eines digitals, contractació
de persones i/o professionals o consultories i implementació.
L’acceptació de l’aportació econòmica comportarà l’acceptació per
part de l’ens local guanyador de poder traslladar la metodologia de
l’experiència pilot a altres comarques i la constitució d’una comissió
de seguiment amb tècnics de la Fundació per vetllar per la correcta
execució del projecte i fer-ne el seguiment metodològic.
Sol·licituds i terminis de presentació
Què he de presentar per participar?
Per participar cal presentar un arxiu en format word o pdf on s’exposi de
manera clara en què consisteix el projecte (aspectes tècnics, usabilitat,
implementació, etc.) i on es detalli curosament com aquesta proposta
dóna resposta al repte de l’atenció a les persones.
De manera opcional, els participants poden afegir altres punts de valor
que considerin adients per la correcta valoració del jurat.
Cal recordar que els elements que són més tinguts en compte en
aquestes bases són: la innovació i la creativitat (originalitat), grau
de viabilitat (convé que la proposta contingui elements que mostrin
la tangibilitat de la idea), grau d’adaptabilitat al repte plantejat (és
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imprescindible que en el document es detalli com s’ha abordat el repte
de manera personalitzada).
Les propostes hauran de completar un formulari de participació en el que
es descriu el projecte. Enllaç del formulari: bit.ly/BASES_ARRELAMENT

On presentar els projectes:
Els projectes s’han de presentar per tramesa genèrica a l’ACM a través
de l’EACAT
Període de presentació dels projectes:
El període de presentació dels projectes s’iniciarà el dia 1 de febrer de
2021 i finalitzarà el dia 15 de març de 2021.
Selecció de projectes. Publicació de la resolució
La selecció de projectes es farà per compte d’un jurat composat per les
següents persones:
• El Director de la FTBGL
• La tècnica responsable de l’àrea social de l’ACM
• El responsable de l’àrea de formació de l’ACM
• El responsable de l’àrea jurídica de l’ACM
• El gerent d’ARCA
• El Director de la Fundació Pi i Sunyer
• La responsable d’agendes globals de l’ACM
El jurat farà públic el resultat amb els tres projectes seleccionats abans
del 15 d'abril del 2021.
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Conveni i obligacions
Una vegada seleccionats els projectes, s’establirà un conveni per a
formalitzar les relacions entre l’ACM/FTBGL i els ens locals titulars del
projecte. Aquest Conveni, entre altres determinarà:
a) Obligacions de la FTBGL:
•
•
•
•
•

Formar part de la comissió de seguiment del projecte
Suport tècnic per a l’execució del projecte
Pagament de la quantitat atorgada, prèvia justificació de la despesa.
Conjuntament amb l’ens local, publicitar el projecte
Conjuntament amb l’ens local, establir les bases metodològiques
perquè el projecte pugui ser replicat en altres territoris.

b) Obligacions dels ens locals
•
•
•
•
•
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Formar part de la comissió de seguiment del projecte
Informar periòdicament de l’estat d’execució.
Justificar les despeses.
Publicitar el projecte, incorporant en tot el material que es derivi del
mateix, els logos de l’ACM i de la FTBGL.
Conjuntament amb l’ACM-FTBGL, establir les bases metodològiques
perquè el projecte pugui ser replicar en altres ens locals.
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Resultats del projecte
Amb el desenvolupament del projecte d’arrelament al territori es preveu
obtenir com a resultats:
•
•

•

•

•

Coneixement de les diferents realitats territorials.
Detecció de necessitats per desenvolupar polítiques adaptables
al territori contra el despoblament que responguin a les diferents
realitats.
Anàlisis dels àmbits que generen més problemes en relació al
despoblament (habitatge, atenció a la gent gran, arrelament dels
joves, entre altres).
Desenvolupament de proves pilot que permetin testar projectes
que donin respostes pràctiques a curt/mig termini i que puguin ser
replicables a diferents territoris.
Implementació de les proves pilot a la resta del territori.
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Plans d'integritat a l'administració local

