ACORD COMPARTIT SOBRE LA
VISIÓ DE FUTUR DE LES TERRES DE
LLEIDA, PIRINEU I ARAN

Visió de futur compartida
Volem que la demarcació de Lleida esdevingui un territori que posa en valor, de forma
compartida i en base a sòlides xarxes de col·laboració, la seva geolocalització estratègica i
els recursos, capacitats i potencialitats endògenes, per desenvolupar, en termes justos i
intel·ligents, un model competitiu i sostenible d’economia verda, circular i altament
digitalitzada, que reforci sectors estratègics i afavoreixi l’aparició de sectors emergents i
nous models de negoci , en un entorn propici, dotat de les infraestructures i serveis
adients , per tal de generar els nivells de benestar i prosperitat necessaris per fixar i

atreure població i talent, al mateix temps que contribueix de forma activa a l’assoliment
dels ODS i a la transició ecològica i digital impulsada a nivell europeu.

1)

Valorització integral de la producció agrícola i ramadera (bioeconomia de base agropecuària), a través d’un nou
teixit bioindustrial , vinculat a noves i millorades cadenes de valor en l’àmbit de la bioeconomia circular, que
esdevingui motor de desenvolupament tecnològic i de producte, d’atracció d’innovació, d’inversió i talent.

2)

Modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries, des de la producció
primària fins a la comercialització, passant per la transformació, per fer-les més resilients, competitives, segures i
eficients en l’ús dels recursos, atractives per a noves inversions, dinamitzadores de serveis auxiliars, atractives per
al talent i el relleu generacional.

3)

Valorització dels boscos (bioeconomia de base forestal) per generar cadenes de valor i nous models de negoci en
l’àmbit agroforestal, que impulsin la bioindústria i alhora contribueixen a millorar la gestió forestal i minimitzar el
risc d’incendis.

4)

Digitalització. Connectivitat efectiva a nivell territorial, adopció tecnològica per part d’empreses, acadèmia,
ciutadania i administració, impuls i consolidació del teletreball i desenvolupament tecnològic per potenciar un
sector d’alt valor afegit al territori.

5)

Eficiència energètica i generació d’energies renovables , com a factor de competitivitat territorial, d’eficiència en
l’ús dels recursos i de contribució a la neutralitat climàtica, motor de desenvolupament d’un model energètic just,
descentralitzat i compatible amb el desenvolupament dels altres àmbits estratègics, raó per la qual caldrà ordenar
la seva implantació per a que no distorsioni l'assoliment de la resta d’àmbits .

6)

Turisme sostenible i intel·ligent, que posi en valor la riquesa natural, patrimonial i cultural del territori de manera
sostenible i incorpori la innovació tecnològica i no tecnològica com a vectors d’especialització competitiva.

7)

Resiliència climàtica en infraestructures i ecosistemes, rehabilitació i regeneració urbana, conservació i
restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat, potenciació de serveis mediambientals, infraestructures verdes,
preservació i gestió de recursos hídrics i del sòl, gestió de riscos derivats del canvi climàtic, polítiques d’habitatge.

Ciència, tecnologia, transferència i i innovació

Benestar, formació, ocupació, talent i
emprenedoria

Àmbits prioritaris de desenvolupament per assolir la visió de futur
(oportunitats) i criteris transversals a tots el àmbits

Objectius estratègics i prioritats transversals per mesurar si avancem
en la direcció desitjada
– OE1. Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola, ramadera i forestal
– OE2. Enfortir la competitivitat del territori i la creació de llocs de treball, mitjançant l’impuls de la innovació i
d’activitats emergents vinculades a les oportunitats identificades en la visió de futur compartida del territori
– OE3. Capturar el valor de la digitalització en benefici de la competitivitat i eficiència del teixit econòmic, de la
millora dels serveis de les administracions públiques i de la inclusió social
– OE4. Impulsar un model de valorització i gestió sostenible del capital natural del territori, que n’asseguri la seva
preservació, resiliència, productivitat i contribució a la neutralitat climàtica
– OE5. Afavorir el desenvolupament d’una sòlida base de capital humà* arrelada al territori.
– PT1. Transformació intel·ligent: de base científica, tecnològica i innovadora per a la generació i transferència de
coneixement capaç de crear valor econòmic, social i ambiental compartit
– PT2. Transformació justa**: reequilibradora de dèficits d’infraestructures i de serveis, generadora d’oportunitats,
que millori les condicions de vida i de treball, que fomenti el talent, l’ocupació de qualitat i l’emprenedoria i
combati l’exclusió social.
*Definició segons OCDE: el coneixement, les habilitats, les competències i altres atributs individuals o col·lectius adquirits durant la vida i que s’utilitzen per
produir béns, serveis o idees dins d’un model econòmic
**https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en

