PROPOSTA D’OBJECTIUS
CONSORCI PLANA DE SECÀ DE L’ALT CAMP

COPDESAC
El Consorci de la Plana de Secà de l’Alt Camp ha de ser l’instrument que
permeti a més de la preservació del paisatge agrícola de secà de la Plana, la
promoció social, econòmica, cultural i la identitat de la comarca de l’Alt Camp.
Ha de ser un ens sorgit de la cooperació Público-privada del territori. En un
temps com el que vivim on existeix una manca en la cobertura de moltes
necessitats cal adoptar actituds de responsabilitat, coratge i imaginació per
superar les mancances i alhora, cal ser capaços de construir unes bases sòlides
per un demà menys efímer que l’actual.
El Consorci ha de tenir com a principal objectiu fer del nom de la Plana de Secà
de l’Alt Camp un segell de garantia de qualitat de tot allò que empari, siguin el
paisatge, els productes primaris o derivats d’aquests així com serveis però, sobre
tot, ha d’esdevenir un símbol de qualitat humana entesa aquesta com els valors
posats al servei del treball i la ciutadania. El Consorci ha de ser capaç
d’aglutinar els diferents corrents socials del territori, des dels sectors econòmics,
polítics fins els culturals i treballar en conjunt per assolir la millora qualitativa
dels productes, serveis i paisatge existents a la comarca. Sumant esforços és com
avançarem en el compromís de millorar social i econòmicament el territori on
vivim. La Plana de Secà de l’Alt Camp ha d’esdevenir sinònim d’excel·lència i
prestigi.
Excel·lència i prestigi que esdevindran si som capaços d’aconseguir els següents
objectius:
1.- Protegir i gestionar el paisatge i ambients de la Plana de secà.
- Protegir i gestionar el paisatge que ens defineix i ens dóna caràcter i
recuperar el malmès.
- Posar en valor el patrimoni rural (natural i cultural) i fer-ne divulgació.
- Protegir la flora i la fauna autòctona per mantenir el correcte equilibri
biològic del territori i divulgar el seu valor com a font de riquesa.
- Tenir cura dels rius, torrents i aqüífers que són font de vida per la fauna, la
vegetació, les empreses i demés sectors econòmics però, sobre tot, per les
persones.

- Promoure entre els diferents agents emparats pel Consorci l’actitud de
respecte cap el medi ambient, això és, posant sempre els mitjans
necessaris per a que una activitat sigui curosa amb el medi que l’envolta.
2.-Potenciar el sector primari i terciari, i el secundari vinculat als
productes de la Plana de secà.
- Conservar i millorar les vies de comunicació del medi rural.
- Donar suport al sector primari, terciari i l’agroalimentari de productes
locals per tal d’afavorir la seva sostenibilitat econòmica.
- Promoure localment però també internacionalment els productes i serveis
a l’empara del Consorci. Això vol dir, per una part, buscar els mecanismes
per a donar a conèixer aquest bon fer i qualitat arreu.
- Impulsar iniciatives públiques i privades per gestionar terrenys en desús
dirigint-los a l’ aprofitament agrícola i/o ramader.
- Involucrar les empreses, negocis, institucions i la societat civil en general
en el consum dels productes agraris, ramaders i de serveis vinculats a la
Plana de secà.
- Recolzar la divulgació dels productes relacionats amb la Plana..

3.- Promoure la creació de la marca Plana de secà de l’Alt Camp.
- Preservar i donar a conèixer els recursos naturals, culturals, arquitectònics
i gastronòmics en favor de l’activitat turística .
- Col·laborar amb els restauradors, allotjaments rurals i empreses de serveis
de la Plana de secà per la millora de la seva activitat.

4.- Permetre la convivència de la diversitat econòmica de la comarca.
- Buscar l’equilibri entre els municipis que formen el consorci, i les
activitats industrials, agrícoles i turístiques.
- Promoure la millora del paisatge en general i especialment en les zones on
actualment ja hi ha impactes destacats. Potenciar un model on
l’agricultura pugui ser compatible amb el medi natural i la indústria
present al territori.

5.- Gestionar de forma activa l’espai de la Plana de secà.
- Desenvolupar projectes que contribueixin a assolir els objectius del
Consorci mitjançant l’execució de subvencions provinents de finançament
públic o privat.
- Desenvolupar projectes que millorin el paisatge que envolta les zones
industrials de la Plana, mitjançant l’esponsorització i la responsabilitat
corporativa de les empreses.
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