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II. PRESENTACIÓ 

El Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 és un 
instrument promogut i impulsat p

anys, donant així continuïtat a les tasques de programació estratègica portades a terme en 
el conjunt de la comarca durant els darrers anys. 

L
desenvolupament integral del territori i, en aquest sentit, podem afirmar que el present 
document esdevé la lògica continuació als PCDRI 12000-2006 i al 2007-2013, els quals ja no 
tenen, evidentment, vigència. 

Aquest Pla Estratègic té per objectiu descriure ctual de la 

identificar les seves necessitats i potencialitats, els seus reptes i les oportunitats que ha 
tur, que deriven en un conjunt 

 a implementar al llarg dels propers anys. 

En aquest punt és important fer constar que 
evidentment, de la disponibilitat pressupostària i de finançament que tinguin els diferents 
agents citats i implicats de cada actuació concreta, i en cada moment concret. Es tracta 

 implica responsabilitat ni obligació en el seu 
compliment. 

Alhora, dir que els nivells de prioritat en el desenvolupament de les actuacions han estat 
determinats per qui signa el Pla, i deriven del contingut i necessitats detectades en les 
entrevistes amb els agents del territori i de tota la informació recollida en la fase de 
diagnosi, i també en base el seu criteri tècnic. 

n futur molt proper poden ser realitats i que 
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ajudaran a garantir un model territorial sostenible per al conjunt de la comarca i, 
evidentment, per als seus habitants presents i futurs. 
 
 

 redacció del present 
document: 
 

 La progressiva implementació de les accions que deriven de la Carta del Paisatge 
del Priorat. 

 El procés de candidatura del paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània 
del Priorat per formar part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

 
Serra de Montsant, a la Carta Europea de Turisme Sostenible en Espais Naturals 
Protegits (CETS). 

 
 

descriuen en el P Acció es fonamenta en bona part en un treball en xarxa i en 
nts 

socioeconòmics públics i privats del territori. 
 
 
Aquest treball coordinat, sens dubte, pot possibilitar la consecució de grans fites per a una 

potencialitats una estructura sòlida i sostenible sobre la qual els seus joves projectaran el 
seu futur. 
 
 
  


