
 
 

 

La Diputació de Tarragona participa activament en el projecte Redel Rural 
Silver per impulsar l’economia de plata 

 

La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i 
Emprenedoria, col·labora en el projecte Redel Rural Silver, promogut per la 
Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Local, REDEL, amb l'objectiu 
d’aprofundir en les oportunitats de la longevitat en el món rural, impulsar 
col·laboracions i fomentar nous projectes ocupacionals, de reactivació 
econòmica i de repoblament als territoris rurals. 

El passat 29 d’abril es va organitzar el webinar “Construint des del futur”, que 
va comptar amb més de 80 professionals d’entitats de desenvolupament local 
per compartir escenaris d'actuació davant el desafiament de la longevitat i el 
repte demogràfic que afecta de forma més acusada a les zones rurals. Així, per 
exemple, es van tractar qüestions com els problemes d'accessibilitat i 
comunicacions, l'escassetat de l'habitatge realment disponible, la falta 
d'infraestructures, espais socials, i serveis de tota mena, l'impacte dels quals 
s'accentua en la vellesa, etcètera. Per tal de revertir aquesta situació, es va 
apel·lar a incentius fiscals per a empreses, persones emprenedores i noves 
pobladores (de totes les edats), la promoció de la natalitat, la inversió pública 
per a dotar de serveis bàsics als pobles, l'estímul del voluntariat sènior, la 
formació al llarg de tota la vida o el foment de projectes que comptin amb la 
col·laboració ciutadana, entre moltes altres actuacions. 

D’altra banda, el 26 de març es va celebrar el webinar "Oportunitats de la 
longevitat per a l'entorn rural" per donar a conèixer el potencial de la "Silver 
Economy Rural" i anar teixint xarxa amb més de 100 agents que treballen en la 
dinamització del territori rural. Aquesta interessant sessió de treball va comptar 
amb les ponències d’Ignacio Molina, de la Secretaria General per al Repte 
Demogràfic, i d’Alberto Bokos, CEO Plataforma50 que va fer una breu 
presentació sobre el concepte "rural silver", com a espai d'oportunitat 
emprenedora. 

En l'apartat d'experiències desenvolupades per agents locals, Begoña García, 
gerent del Consorci intercomarcal d'iniciatives socioeconòmiques de les 
comarques de la Terra Alta i Ribera d'Ebre, va presentar el projecte "Cowocat 
Rural". Així mateix, Naia Sánchez, tècnica de Dinamització Territorial de 
Nasuvinsa, va exposar el projecte " Gu Pirineoa - Som Pirineu ". Es van 
presentar així mateix dues bones pràctiques d'emprenedoria. La primera va 
anar de la mà de Victòria Tortosa, Gerent de la Exclusiva Logística Social, de 
Soria, un reeixit servei que subministra als habitants dels petits pobles de 



 
 

Castella i Lleó, que es troba ara en creixement. Des Jaén va participar Daniel 
Broncano, fundador i director de Festival de Música Clàssica de Segura, que va 
donar a conèixer com es pot convertir un poble de poc més de 100 persones en 
un referent musical per al públic sènior de tota Europa. 

L'envelliment és un dels grans desafiaments actuals, especialment en el medi 
rural, però alhora una oportunitat que anticipa escenaris de futur. D'una banda, 
les persones majors de 65 anys suposaven ja el 2019 el 28,5% del total de la 
població en municipis de menys de 2.000 habitants i el 40% en aquells de 
menys de 100 habitants, un col·lectiu cada vegada més gran i longeu amb 
necessitats i aspiracions per cobrir en múltiples dimensions. I, d'altra banda, el 
món rural compta amb enormes actius, capacitats i potencialitats, d'especial 
atractiu pel col·lectiu sènior. Dues cares d'una moneda que necessites 
entendre's i complementar-se per a garantir la seva viabilitat futura. 

Actualment REDEL està formada per 28 entitats de desenvolupament local, 
entre les qual es troba la Diputació de Tarragona, que ofereixen els seus 
serveis a un total de 1.460 municipis, la població dels quals ascendeix a més 
de 25 milions d’habitants 


