ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT PER LES TERRES DE L’EBRE
(Publicat al Setmanari EBRE,16 de juny de 2000)
L’Anuari Econòmic Comarcal de Caixa Catalunya és ja un clàssic entre el anuaris de les
institucions financeres catalanes. La primera part presenta una visió general de l’economia catalana i
la segona inclou l’anàlisi de l’economia d’algunes comarques. Aquest any, amb l’Anuari 2000 acaba
la sèrie d’anàlisis comarcals, amb les comarques de l’Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i
Terra Alta. I en aquesta ocasió, per primera vegada, hi ha un capítol d’abast regional, “L’Economia
de les comarques de l’Ebre: anàlisi comarcal i visió regional”, que hem dirigit Agustí Segarra (de la
Universitat Rovira i Virgili) i jo mateix. Sens dubte, és important que una institució financera
rellevant de Catalunya es faci ressò d’una realitat territorial, les Terres de l’Ebre, que va més enllà
de la consideració aïllada de cada comarca.
Quins són el aspectes forts i els febles pel desenvolupament de les Terres de l’Ebre? Com a
factors positius destaquen (1) estem al centre del triangle Barcelona-València-Saragossa, amb una
gran dotació d’infrastructures de transport interregional; (2) tenim una xarxa articulada de nuclis
urbans, (3) les comarques litorals tenen un teixit econòmic prou diversificat; (4) hi ha un bon nivell
de cohesió social, i (5) gaudim d’unes condicions mediambientals molt favorables.
Pel costat dels punts febles destaquen (1) els costos del transport a les capitals properes són alts,
i agreujats pel sobrecost del peatge; (2) falten serveis logístics pel transport de mercaderies i el
transport ferroviari no fa servei al territori; (3) el sector serveis està poc desenvolupat, i hi ha massa
dependència del cultiu de secà a l’interior; (4) el turisme de les Terres de l’Ebre és subsidiari del de
la Costa Daurada; i (5) hi ha dificultats per crear ocupació estable, la població jove emigra i la
població en conjunt envelleix.
A partir del diagnòstic es defineixen línies estratègiques d’actuació per augmentar el potencial
de desenvolupament i millorar el dinamisme econòmic: (a) reduir el dèficit i les insuficiències
d’infrastructures de les Terres de l’Ebre, i (b) augmentar l’especialització en activitats industrials i
de serveis. D’aquestes línies estratègiques es deriven un conjunt actuacions que aquí seria massa
llarg detallar.
Finament, la nostra anàlisi es pregunta si les institucions existents són adequades pel disseny i
formulació de polítiques estratègiques de desenvolupament de les Terres de l’Ebre. Les tendències
més modernes en les estratègies locals insisteixen en que cal reforçar estimular un entorn favorable
al canvi i a la implicació de les persones i les empreses en la recerca de solucions. Per això, cal
institucionalitzar les Terres de l’Ebre, mitjançant la regionalització. Aquesta serà la forma més
eficaç d’implicar els agents econòmics i socials del nostre territori en la recerca de solucions als
problemes i respostes a les oportunitats.
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