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INFORMACIÓ GENERAL

Almatret
Maials

Llardecans

Torrebesses

Sarroca de Lleida

Almatret Llardecans Maials
Sarroca de 

Lleida
Torrebesses Segrià Sec

Població 378 515 969 433 300 2.595

Superfície 59,8 66,0 57,1 42,2 27,4 249,5

Densitat 6,65 7,8 16,9 10,26 10,95 10,4

Creixement 
(1998-2010)

-22,5% -19,41% -3,58% -11,45% -10,98% -12,27%

El Segrià Sec és un àmbit territorial situat a la zona sud-est del Segrià, limítrof amb les 
Garrigues, i format pels municipis de Sarroca de Lleida, Torrebesses, Llardecans, Maials i 
Almatret. Encara que actualment aquests municipis formen part del Segrià, antigament estat 
inclosos a les Garrigues, comarca amb la què comparteixen característiques orogràfiques, 
climàtiques i econòmiques, i pel qual encara hom tendeix a anomenar-los, juntament amb 
alguns municipis més, les Garrigues Històriques.

Orogràficament, els municipis comparteixen una situació força similar, estenent-se per una 
sèrie d’altiplans situats entre les valls del Segre i l’Ebre, entre els quals s’hi troben diverses 
petites serres que limiten de forma natural els termes municipals. Destaca per la seva 
especificitat el poble d’Almatret, el nucli urbà situat a més altura del Segrià, envoltat 
d’extensions de boscos i amb bona part del seu territori riberenc amb la vall de l’Ebre, 
formant un espai completament diferent a la resta.

Pel visitant, l’element més destacat del territori seria la gran implantació de l’agricultura de 
l’olivera i l’oleïcultura, el qual forma el primer sector econòmic del territori, gràcies a 
l’excepcional qualitat de l’oli que s’hi produeix. Altrament, també són destacables les 
nombroses construccions en pedra seca, incloent les importants construccions religioses i 
militars que s’hi troben. Els seus espais naturals, dominats per l’agricultura de secà, 
ofereixen també llocs de gran atractiu visual i riquesa natural i biològica, en especial a les 
zones PEIN dels Tossals d’Almatret i els Secans d’Utxesa, però també a la resta del territori 
on es respira un ambient inconfusible i típic dels espais de secà. 
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Durant les darreres 
dècades s’ha perdut un 
50% de la població del 

Segrià Sec.  

Durant els darrers 10 
anys, la població s’ha 

reduït un 12,3%.

Font: IDESCAT, 2012.
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Comparativament, el 
Segrià Sec té la meitat de 
joves (13%) i el doble de 
gent gran (31%) que la 
mitjana de Catalunya. 



Font: IDESCAT, 2012.
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Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

L’agricultura és el motor econòmic 
del Segrià Sec. 

A més d’ocupar la major part de la 
població, gairebé el 80% de la 

indústria és de tipus alimentari, i 
els serveis s’orienten a la 

proximitat. 

La renda per càpita mitjana 
és de 12.303€, un 43,3% 

per sota de la mitjana 
catalana. 



Els pobles

Almatret – Llardecans – Maials – Sarroca de Lleida - Torrebesses



El Segrià Sec és un territori amb grans similituds, 
conegut per la importància de la seva producció 
oleícola,  d’una extraordinària qualitat i reconeguda per 
la DOP Les Garrigues, a l’entorn de la qual s’ha treballat 
per diversificar l’economia a partir del turisme de 
natura, cultural i patrimonial. 

Els cinc municipis que el formen tenen el la voluntat de 
treballar de forma conjunta i concertada amb el sector 
privat per superar la greu situació demogràfica que 
afecta aquest territori, amb el convenciment que la 
dinamització de l’economia ha d’arribar a través de la 
unificació d’esforços, la creació de productes 
innovadors, paquets turístics integrals i la recuperació 
del propi patrimoni. 



Durant els darrers anys, Almatret ha estat capaç de consolidar-se 
com una destinació turística destacada al Segrià, a través de la 
promoció del turisme de natura, la BTT i la pesca esportiva al riu 
Ebre. 

La seva economia es basa en l’oli d’oliva i les ametlles, amb un 
rellevant paper dels serveis turístics, com l’Almaebre Fishing Camp, 
una destinació internacional de pesca esportiva. 



Situat al bell mig del Segrià Sec, Llardecans disposa 
d’un notable conjunt arquitectònic, on destaca la 
farmàcia més antiga de Catalunya i el gruix de l’oferta 
d’allotjament; així com l’espai periurbà de la Vall dels 
Horts, recuperat amb la col·laboració de Maials.

Les dues  principals activitats industrials, la cooperativa 
Verge Loreto i New Farms, SL són punteres en el 
sector agroalimentari i tenen una producció orientada 
al mercat internacional.



Maials és el municipi més gran del Segrià Sec, i també és on 
es concentra la major part dels equipaments públics i 
comercials. Hi trobem dos polígons industrials, on s’allotja 
una de les cooperatives més importants de les Garrigues 
Històriques, Baró de Maials.

Al poble hi trobarem una interessant Vila Closa, ben 
conservada i amb el seu tradicional urbanisme. Val la pena 
visitar-la durant la collita de l’oliva, quan s’hi organitza la 
popular Fira de l’Oli Verd. 



Situat a l’extrem nord del Segrià Sec, Sarroca dóna la 
benvinguda al visitant des de la reserva natural 
d’Utxesa amb el seu Castell, símbol local què domina 
el territori i és visible arreu del terme. El poble té una 
estructura compacta i ben conservada, i ofereix una 
amena passejada al visitant. 

L’economia de Sarroca té un fort component ramader 
i agroindustrial, on l’empresa VEÀ, SA és una de les 
més destacades del Segrià Sec i ocupa un bon 
nombre de persones del municipi. 



Torrebesses és un poble petit, però amb un extens 

patrimoni arquitectònic de pedra seca, on trobem un 
gran nombre d’aljubs, cabanes de volta i la pròpia 
façana urbana. 

El poble ha desenvolupat una gran oferta cultural a 
través de la construcció del Centre d’Interpretació de 
la Pedra Seca i l’organització de múltiples activitats 
culturals, com el Passatge del Terror, o altres de caire 
de difusió i educatiu orientades a escoles i instituts 
d’arreu de Catalunya.



El Pla Estratègic
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ESTADÍSTIQUES DEL PLA

• El Pla estratègic del Segrià Sec ha estat redactat entre l’abril i l’octubre de 2012. 

• Ha comptat amb la participació de 71 actors, amb representació de 22 associacions i el personal 
dels cinc ajuntaments del Segrià Sec. Els actors han participat a nivell de representants 
individuals, empresaris de tots els sectors, representants associatius i representants polítics, a 
més a més de la realització de 5 dinàmiques associatives públiques. 

• Es composa de 5 documents:
– Informe previ.

– Informe socioeconòmic.

– Aprofundiment participatiu.

– Programa operatiu

• En total, el projecte presenta 495 pàgines, 264 de les quals formen part de la diagnosi i 102 del 
programa operatiu. 

• El programa operatiu es composa de 5 línies estratègiques i 17 objectius centrals, què s’han 
desenvolupat en 66 programes, desglossats en 131projectes, amb un termini d’implementació 
aproximat de sis anys. 



ASPECTES CLAU

• Per aturar la regressió demogràfica, cal activar l’economia, generar ocupació i millorar 
la qualitat de vida de les persones. 

• L’oli és el principal recurs del Segrià Sec. La producció agrícola és el motor econòmic 
del territori i està altament especialitzada entorn l’olivera i el secà. 

• Les cooperatives es troben al centre de l’activitat agrícola, ja que ofereixen serveis 
agrícoles fonamentals i coordinen la producció. Cal treballar-hi conjuntament per 
dinamitzar-ne l’activitat i, especialment, la vessant comercial. 

• El Segrià Sec té un cert potencial en l’àmbit del turisme rural. Aquesta activitat ha 
d’esdevenir un element activador de l’economia en general a través de la recuperació 
i promoció del patrimoni urbà (viles closes, centres històrics i, en especial, la 
Farmàcia de Cal Tomàs) les construccions de pedra seca i l’entorn natural. 

• El sector serveis és massa reduït. El turisme pot contribuir a activar-lo, generant 
ocupació i fent també més atractiu el territori pels joves, però cal treballar des de les 
instituciosn per fomentar l’emprenedoria i facilitar la creació de noves activitats. 

• La col·laboració entre els cinc municipis és una finestra d’oportunitat fonamental. 
Aprofundir i consolidar les relacions es pot traduir en una estratègia de 
desenvolupament local administrativament més efectiva i econòmicament més 
eficient.



Més capacitat 
institucional

Foment de 
l’emprenedoria

Promoció del 
turisme

Suportar 
l’economia 

agrícola

Recuperació 
demogràfica

Millora de la 
qualitat de vida

Creació 
d’ocupacióDesenvolupar 

sectors 
alternatius



LÍNIES ESTRATÈGIQUES
LE#1: Valoritzar els recursos turístics locals per situar el 

Segrià Sec com una destinació alternativa de turisme 
de proximitat. 

LE#2: Enfortir les relacions de cooperació institucional per 
assolir més capacitat d’implementar accions amb 
veritable impacte sobre la població.

LE#3: Revitalitzar el sector agrícola per recuperar la 
competitivitat internacions i millorar la situació 
econòmica dels pagesos.

LE#4: Enfortir els vincles comunitaris entre els diferents 
col·lectius dels municipis del Segrià Sec.

LE#5: Desenvolupar els sectors alternatius a l’agricultura 
per trencar la dependència del global de l’economia 
a través de la diversificació de les activitats.
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Aquest document conté una 
síntesi executiva del Pla 
Estratègic del Segrià Sec, el 
qual compta amb el suport 
del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, el qual ha estat 
realitzat per  Juanjo Pérez, 
director de la firma 
Desenvolupament Econòmic 
Local Consultors (DEL 
Consultors).

En nom dels promotors del 
Pla Estratègic, es vol fer 
arribar un sincer agraïment a 
totes les persones, entitats i 
col·laboradors que han 
participat de la redacció 
d’aquest document, sobre el 
qual esperem poder bastir un 
territori més ric, acollidor i 
amb qualitat de vida. 


