
 

 

 

 

 

 

MOCIÓ DE MOVEM TERRES DE L’EBRE PER A L’IMPULS DE LA 

CATALUNYA RURAL A TRAVÉS DEL TELETREBALL I LA 
RECUPERACIÓ D’HABITATGE  

 

La crisi del coronavirus no és una més de les crisis a les que ens hem hagut 
d’enfrontar com a societat en els darrers temps. És una crisi sense precedents 

que ens ha posat i ens posarà en repte permanent i que marcarà les nostres 
vides com a individus i com a societat. Els efectes de la pandèmia del COVID-

19 són devastadors en vides humanes, però també en molts altres aspectes de 

la nostra vida quotidiana. Cal actuar de forma immediata per començar la 
reconstrucció de la nostra societat, prenent l’emergència sanitària i social del 

coronavirus com el punt de partida per a l’establiment de les bases d’una nova 
realitat on es comencin a corregir les deficiències i les desigualtats actuals. 

 
L’actual crisi del coronavirus ha servit, entre d’altres aspectes, per a posar a 

proba les possibilitats del teletreball. Vivim en un país on no hi ha hagut 
tradició ni cultura del treball a distància i les empreses i centres de treball que 

feien ús del teletreball eren, abans de l’arribada del coronavirus, minoritàries. 
Ara el teletreball, una mesura llargament reivindicada en els debats de defensa 

de la necessitat de flexibilitzar la feina per poder conciliar amb la vida familiar, 
s’ha hagut d’estendre per motius sanitaris.  

 
Ara bé, el treball a distància també ofereix la possibilitat d’incidir en altres 

aspectes, com per exemple, en l’equilibri i equitat territorial. Si es treballa des 

de les administracions per a garantir uns mínims de connectivitat adequats i de 
qualitat a tot el país i es posen facilitats a empreses, autònoms i emprenedors 

per a l’extensió del teletreball, es posarien facilitats per a un increment de la 
viabilitat del treball des dels municipis de la Catalunya rural. D’aquesta manera, 

doncs, s’obriria una nova possibilitat per a combatre el despoblament rural i el 
concepte de la “Catalunya buidada”. Juntament amb això, seria necessari 

també prendre mesures amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge i 
afavorir la rehabilitació, compra d’habitatges i també el lloguer. 

 
Per totes les raons exposades, el grup comarcal de Movem Terres de 

l’Ebre proposa al ple del Consell Comarcal del Baix Ebre l’adopció dels 
següents acords:  

 
 

PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a treballar per l’equitat i l’equilibri 

territorial, començant per l’elaboració d’un pla de promoció del teletreball, 
facilitant-lo amb garanties a la connectivitat i accés als serveis bàsics de salut, 

cultura i educació. 



  

SEGON. Instar, amb l’objectiu de facilitar el repoblament de la Catalunya 
buidada, a la posada en marxa de mesures que afavoreixin la rehabilitació, 

lloguer i compra d’habitatges existents en els municipis de la Catalunya rural, 
amb l’establiment d’ajudes, plans Renove i/o altres.  

 
TERCER. Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals de les Terres 
de l’Ebre, als sindicats i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

Tortosa, 25 de maig de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Jordan Farnós 

Portaveu del grup comarcal de Movem Terres de l’Ebre 


