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Sector alimentari 
1.1. Producció de productes agroalimentaris locals 

IDEA: Produir productes alimentaris de proximitat tipus melmelades, olives,         

olivades, ametlles garrapinyades, etc. ja que és aquest producte el que ofereix unes             

garanties de qualitat i alhora ajuda a promoure el desenvolupament local.  

L’èxit d’un producte local depèn en gran mesura de les emocions que pugui generar,              

que es poden potenciar mitjançant el disseny de l’embolcall o la creativitat de les              

campanyes de màrqueting.  

 

LOCALITZACIÓ: El lloc ideal seria en un obrador comunitari per tal que els petits              

productors no haguessin de fer una gran inversió per produir el seu producte.             

Aquesta ubicació conjunta també seria interessant perquè poguessin crear aliances i           

col·laboracions entre ells.  

 

IMPULSORS: Emprenedors a nivell individual o crear una cooperativa de productes           

locals entre diferents emprenedors de la zona.  

 

FORTALESES:  

- Si es realitza l’activitat a l’obrador local, no és necessària inversió pel local.  

- A les Garrigues Altes hi ha molta producció agrària que ofereix productes de             

qualitat (olives, ametlles, tòfona, safrà, pomes) per tant, hi han a l’abast            

productes locals directes de productors.  

- Promoció del producte de proximitat.  

- Promoció del territori.  

- Facilitat i impuls als productors locals.  

 

DEBILITATS:  

- Necessitat de recursos econòmics per emprendre, tot i que existeixen ajuts a            

l’emprenedoria i les empreses del món rural.  
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2 Sector educatiu  
2.1. Granja escola 

IDEA: Crear una granja escola relaciona l’educació i la proximitat amb la natura.             

Aquest concepte, permet transmetre els valors de l’entorn natural i rural. A més a              

més, permet donar a conèixer la ubicació d’aquesta.  

Seria una bona oportunitat de negoci complementada amb alberg juvenil els caps de             

setmana, i l’elaboració de productes de la granja com a valor afegit.  

 

LOCALITZACIÓ: El lloc podria ser alguna casa o masia buida enmig de la natura.  

 

IMPULSORS: Es podria crear per part d’un emprenedor local, o una cooperativa de             

monitors en el lleure, per exemple.  

 

FORTALESES:  

- Entorn natural privilegiat que permet treballar els valors de la natura en            

l’educació.  

- No existeix competència a la zona més propera.  

- Varietat d’oferta de cases i masies buides on instal·lar el projecte (existeix            

una casa de colònies en desús a Bovera, tot i que necessita obres             

d’acondicionament) 

- Anualment l’Oficina Jove de les Garrigues organitza un curs de Monitor de            

Lleure dirigit als joves de la comarca que permet tenir gent formada al             

territori per crear un bon equip de monitors.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió per al condicionament de la casa segons la normativa. Tot i que             

existeixen ajuts per l’emprenedoria al món rural, com pot ser l’Ajut Leader.  

- Inversió per l’emprenedoria, però existeixen ajuts com pot ser el Garantia           

Juvenil o la Cotització de l’atur. 
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3 Hosteleria i restauració 
3.1. Food Truck  

IDEA: Es tracta d’un food truck de productes del territori que pogués fer servei de               

menjar mòbil pels municipis, ja que hi ha una alta demanda de menjar cuinat i               

necessitat de comerç. A part de la funció específica d’assistir a trobades            

gastronòmiques de food trucks per promocionar els productes locals de proximitat.  

 

LOCALITZACIÓ: Al ser un negoci mòbil, no és rellevant la ubicació. Es necessita, però              

el mitjà de transport. 

 

IMPULSORS: Joves restauradors amb ganes d’emprendre. O una cooperativa de          

productors del territori.  

 

FORTALESES:  

- Hi ha poca competència a la zona pel que fa a serveis de restauració i més,                

serveis mòbils. 

- Molta demanda pel que fa a gent gran.  

- Al no ser necessari un establiment fix, el servei sobre rodes dona moltes més              

possibilitats en quan a clients objectius.  

- Permet comptar amb la col·laboració dels productros del territori a nivell           

d’esponsorització. 

 

DEBILITATS:  

- És necessària una inversió i permisos per començar l’activitat, tot i que            

existeixen ajuts a l’emprenedoria. 

- El mitjà de transport ha d’estar adaptat sanitariament a la normativa           

pertinent.  

 

 

3.2. Menjar a domicili 
IDEA: No existeixen empreses que portin el menjar a domicili a les zones rurals i               

justament s’hi troba un gran percentatge d’envelliment. A la gent gran que viu sola li               

aniria molt bé no haver de cuinar. També per les famílies que tenen difícil la               

conciliació familiar. Es tractaria d’oferir una cuina casolana amb productes de           

temporada i proximitat.  
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LOCALITZACIÓ: El restaurant o bar del poble, obrador o càtering.  

 

IMPULSORS: Emprenedors joves, o el mateix restaurant del poble.  

 

FORTALESES:  

- El grau d’envelliment de la població provoca una alta demanda.  

- Si la empresa que fa el menjar a domicili és un negoci ja existent, per               

exemple el bar/restaurant, no li cal inversió, només permisos.  

 

DEBILITATS:  

- Es necessiten permisos per transportar el menjar a domicili. I s’ha de            

disposar del metode de trasport adequat per repartir el menjar.  

 

 

3.3. Restaurant 
IDEA: A la zona hi ha pocs serveis de restauració. Seria interessant obrir algun              

restaurant de cuina tradicional amb menú diari de migdia i a sopars, més elaborat. A               

la zona hi ha bons productes locals i es podria treballar amb la cuina de proximitat.  

 

LOCALITZACIÓ: Cases buides. A Juncosa existeix un antic restaurant en desús.  

IMPULSORS: Joves restauradors amb ganes d’emprendre.  

 

FORTALESES:  

- Poca competència. 

- Molta demanda.  

- Existeix la mostra gastronòmica de les Garrigues que podria servir com a            

estratègia de màrqueting per donar a conèixer el restaurant.  

- Varietat de productes de proximitat que aportarien un caràcter especial a la            

cuina.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió alta per emprendre el negoci, però existeixen ajudes per emprendre           

al món rural, com per exemple els Ajuts Leader.  
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3.4. Tuppers a domicili 
IDEA: Empresa o persona autònoma que elabora els menús per tota la setmana amb              

tuppers saludables i equilibrats. El client només ha d’escalfar-lo. Es podria fer reserva             

per via telefònica o a través d’una app.  

 

LOCALITZACIÓ: Ubicació sense rellevància.  

 

IMPULSORS: Persona titulada amb manipulació d’aliments i coneixements de         

nutrició i cuina que disposi un espai amb permisos per realitzar l’activitat.  

 

FORTALESES:  

- Seria possible establir una clientela fixa.  

- Poca inversió inicial.  

 

DEBILITATS:  

- És necessari disposar de transport per repartir els tuppers.  

 

4 Oci 
4.1. Bike park 

IDEA: Crear un parc on hi hagi circuits de descens de diferents dificultats. També es               

pot crear una zona amb mòduls de diverses dificultats (freestyle) amb fusta com             

peralts, passarel·les, salts, wallrides, etc.  

 

LOCALITZACIÓ: A la zona hi ha moltes parcel·les grans a disposició.  

 

IMPULSORS: Emprenedors amants de les bicicletes i el descens. També podria ser            

una iniciativa pública amb gestió privada.  

 

FORTALESES:  

- No n’hi ha cap a la zona, el bike park més proper és a Vila-Sana.  

- La inversió inicial sembla que pot ser reduïda. 

- Entorn natural provilegiat on hi ha molta tradició i atracció dels amants de             

btt. 

 

DEBILITATS:  
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- Necessitat d’un terreny gran però a la zona existeixen molts terrenys de les             

característiques necessàries. 

- Inversió inicial per l’adaptació del terreny i adequar les instal·lacions, tot i            

que existeixen ajuts per l’emprenedoria al món rural. 

- Necessitat d’una important inversió en promoció.  

 

4.2. Casa de colònies 
IDEA: Reobrir l’antiga casa de colònies del Trosalet. Les cases de colònies estàn             

destinades l’allotjament i la manutenció de nens i joves i que, disposen també             

d’instal·lacions per realitzar activitats educatives i lúdiques. 

 

LOCALITZACIÓ: Bovera. 

 

IMPULSORS: Emprenedors als que els hi agradi la natura, el contacte amb els joves.  

 

FORTALESES:  

- Falta d’allotjament per la zona i sobretot de cases de colònies. 

- Edificació ja construida.  

- Diversificació de la clientela, escolars en temporada i famílies en temporada           

baixa, lloguer per grups. 

- Es disposa d’un entorn natural privilegiat per atraure grups.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió en reformes i acondicionament, tot i que existeixen els Ajuts Leader.  

- Explotar i potenciar les activitats complementàries.  

 

4.3. Gimnàs i/o entrenador personal 
IDEA: Gimnàs per totes les edats. Entrenador personal que s'adapta a les diferents             

persones interessades i oferta d’activitats dirigides.  

 

LOCALITZACIÓ: Centre cívic del municipi. 

 

IMPULSORS: Emprenedors locals amants de l’esports. 

 

FORTALESES:  
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- Si es realitza l’activitat al centre cívic, no cal inversió per local, tot i que cal                

una petita inversió en maquinària i material.  

- Fomenta la vida saludable.  

- No n’hi ha cap a les Garrigues Altes.  

- Alta demanda en els joves de la zona.  

- Possibilitat d’oferir activitats dirigides itinerants pels pobles de la zona          

utilitzant les instal·lacions públiques de cada municipi. 

 

DEBILITATS:  

- Es necessita personal qualificat amb la titulació adequada. 

- Clients de diferents edats, per tant, s’han d’oferir activitats per tots els            

públics.  

 

4.4. Hípica 
IDEA: Obrir una escola d’hípica per adults i nens amb classes d’equitació per tots els               

nivells. A més a més, podria oferir servei de restauració i podria ser un espai per fer                 

celebracions. Una bona opció seria crear rutes a cavall per la zona. 

 

LOCALITZACIÓ: Es necessita un espai amb molt terreny.  

 

IMPULSORS: Emprenedors professionals de la hípica i els cavalls.  

 

FORTALESES:  

- Competència mínima a la zona. L’hípica més propera està a Alpicat.  

- La zona és molt adequada per emprendre aquesta activitat. 

 

DEBILITATS:  

- Es necessita una parcel·la molt gran i acondicionar la zona.  

- Inversió alta per emprendre, però existeixen ajudes pel món rural.  

 

4.5. Paleo Training 
IDEA: Impulsar el mètode d’entrenament dirigit al carrer amb estris de la vida             

quotidiana i el propi cos.  

 

LOCALITZACIÓ: Sense determinar ja que és mòbil i es pot realitzar en qualsevol lloc. 
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IMPULSORS: Associació interessada en la salut i l’esport.  

 

FORTALESES:  

- Inversió zero.  

- Les xarxes socials com a eina principal de difusió.  

 

DEBILITATS:  

- Es necessària la búsqueda de personal qualificat per dur-ho a terme.  

 

4.6. Parc d’aventura 
IDEA: Crear i gestionar un parc d’aventura per la zona, amb tirolines, passarel·les,             

paintball, etc.  

 

LOCALITZACIÓ: Seria interessant desenvolupar l’activitat en alguna zona boscosa.  

 

IMPULSORS: Emprenedors joves als que els hi agradi la natura i l’aventura.  

 

FORTALESES:  

- Molt atractiu. 

- Poca competència. 

- Zona adequada. 

- Millora de la imatge del territori. 

- Atractiu turístic.  

 

DEBILITATS:  

- Es necessita un terreny gran.  

- Inversió per adequar les instal·lacions, tot i que existeixen ajuts per           

fomentar l’emprenedoria al món rural.  

 

4.7. Pub 
IDEA: Obrir un pub o bar musical. A la zona de les Garrigues Altes no hi ha oferta                  

d’oci nocturn i la gent s’ha de desplaçar. 
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LOCALITZACIÓ: Una possible opció seria reobrir l’antic pub de Juncosa. O           

construcir-ne un de nou habilitant un magatzem/casa en desús.  

 

IMPULSORS: Emprenedor particular amb ganes de fer alguna cosa pel jovent.  

 

FORTALESES:  

- No hi ha cap pub musical a les Garrigues Altes.  

- Hi ha forta demanda d’oci nocturn sense necessitat de desplaçar-se. 

- Permet complementar l’activitat amb servei de bar.  

- Es podria complementar oferint programació d’activitats culturals i/o        

lúdiques com poden ser actuacions musicals en viu o monologuistes. No           

existeixen ofertes d’aquest tipus per la zona.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió per al condicionament del local. Tot i que existeixen ajuts per            

l’emprenedoria al món rural, com pot ser l’Ajut Leader.  

- Inversió per l’emprenedoria, però existeixen ajuts com pot ser el Garantia           

Juvenil o la Cotització de l’atur. 

 

6 Serveis  
6.1. Bar 

IDEA: Obrir un establiment on es serveixin begudes, aperitius i fins i tot, menjar.  

 

LOCALITZACIÓ: Una bona ubicació seria al centre del poble del Soleràs, a l’antic bar              

o habilitar alguna planta baixa desocupada.  

 

IMPULSORS: Emprenedors joves.  

 

FORTALESES:  

- No hi ha bar al Soleràs i als pobles petits és un centre d’oci i reunions molt                  

necessari. 

- Alta demanda.  

 

DEBILITATS:  
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- Inversió per acondicionament i obertura. Existeixen subvencions per        

l’emprenedoria al món rural.  

- Llicències i permisos.  

 

6.2. Botiga 
IDEA: Obrir una botiga-supermercat per donar servei al municipi. Seria interessant el            

poder donar més serveis com per exemple, repartir a domicili o la venta online.  

 

LOCALITZACIÓ: Botigues que necessiten relleu generacional i amb perill de          

tancament.  

 

IMPULSORS: Emprenedors joves i amb ganes de donar un servei al municipi.  

 

FORTALESES:  

- Poca competència en municipis petits. 

- Negoci amb molt recorregut temporal. 

- Inversió petita per acondicionament.  

- Necessitat d’innovació del comerç local adaptat al repartiment a domicili, el           

comerç on-line o les promocions.  

- Existeixen ajudes per re-obrir establiments comercials tancats, i també per          

fer la web amb venda on-line de l’establiment.  

 

DEBILITATS:  

- Trobar un lloc idòni.  

 
6.3. Coworking rural  

IDEA: Obrir un espai comú moblat per petites StartUps o persones que treballen             

desde casa. Llogar l’espai amb taules grans, material d’oficina, zona d’estar, sala de             

reunions, accés a internet i vistes a la natura. Els coworkings rurals, acostumen a              

organitzar esdeveniments i realitzar activitats relacionades amb la natura.  

 

LOCALITZACIÓ: Un bon espai seria aquell amb vistes a la natura i proximitat a              

aquesta. Es podria utilitzar algun espai desocupat i ampli, però que compti amb unes              

bones connexions.  
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IMPULSORS: Podria ser una iniciativa municipial o alguna persona amb ganes           

d’emprendre i reutilitzar un espai de propietat en desús.  

 

FORTALESES:  

- Petita inversió si es disposa del local.  

- Activa les aliances de la zona.  

- Promou el negoci a la zona.  

- A la zona falten molts serveis i empreses potencials de ser usuaris d’aquest             

espai, com arquitectes, gestors, informàtics, dissenyadors, etc.  

 

DEBILITATS:  

- Possibles problemes en la connexió a internet i mòbil.  

- Falta d’activitats i serveis complementaris a la zona per fer-la atractiva pels            

empresaris que es vulguin establir en aquest espai.  

 

 
6.4. Empresa de taxis 

IDEA: Professionalitzar els serveis de taxis a la zona de les Garrigues Altes. A la zona                

existeix aquest servei, però seria interessant que algun emprenedor professionalitzes          

el servei i disposés una flota de taxis variada amb servei 24h.  

 

LOCALITZACIÓ: No rellevant el municipi on posar la seu de l’empresa.  

 

IMPULSORS: Personal amb llicència de taxi o emprenedors.  

 

FORTALESES:  

- Poca competència 

- Servei indispensable per la ciutadania de la 3a edat.  

 

DEBILITATS:  

- Llicència de taxis.  

- Permisos.  

- Inversió en vehicles.  
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6.5. Farmàcia i/o parafarmàcia 

IDEA: Obrir una farmàcia o parafarmàcia als municipis que no en tenen. Aquests             

municipis tenen la majoria de la població gran i són serveis necessaris.  

 

LOCALITZACIÓ: Granyena, Bovera i els Torms.  

 

IMPULSORS: Farmacèutics o emprenedors entesos en el sector. 

  

FORTALESES:  

-  Millora del servei del territori.  

- Avantatges per la gent de la 3a edat.  

- Necessari en els municipis esmentats anteriorment.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió però existeixen subvencions per l’emprenedoria al món rural.  

- Titulació i permisos.  

 

6.6. Fleca 
IDEA: Obrir l’antic forn de pa del poble per tal d’abastir el servei de pa i brioixeria del                  

municipi. Seria interessant que l’emprenedor sigués un artesà per fomentar          

l’artesania a la zona. 

 

LOCALITZACIÓ: Antic Forn de Bovera. 

 

IMPULSORS: Emprenedors amb coneixements sobre panaderia.  

 

FORTALESES:  

- Espai disponible.  

- Poca inversió inicial.  

- Indispensable al municipi i molta demanda.  

 

DEBILITATS:  

- Es necessiten coneixements de fer pa i brioixos.  
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6.7. Gasolinera i rentador de cotxes 
IDEA: Obrir una gasolinera amb rentador de cotxes a la zona de les Garrigues Altes               

perquè és necessària. 

 

LOCALITZACIÓ: Una bona opció podria ser, obrir a l’antiga gasolinera de La            

Granadella.  

 

IMPULSORS: Emprenedors en general.  

 

FORTALESES:  

- Competència mínima ja que a les Garrigues Altes no hi ha gasolinera.             

Només el servei que ofereix alguna cooperativa però en horari determinat.  

- Alta demanda. 

 

DEBILITATS:  

- Inversió econòmica molt alta.  

- Permisos i llicències.  

 

6.8. Perruqueria i/o centre d’estètica 
IDEA: Obrir un centre de perruqueria i d’estètica amb la possibilitat d’oferir un             

servei mòbil pels diferents municipis.  

 

LOCALITZACIÓ: Municipi cèntric. Pot ser en un local buit i en desús. 

 

IMPULSORS: Emprenedors joves i titulats.  

 

FORTALESES:  

- Hi ha municipis que no tenen perruqueria. (Granyena, el Solerà i els Torms) 

- Si el local és en propietat, la inversió és mínima.  

- No hi ha cap centre d’estètica a la zona.  

- Alta demanda de persones grans amb poca disponibilitat de desplaçar-se.  

- Es pot complementar amb servei que actualment generen alta demanda          

com la depilació làser, ungles de gel… 

- Es poden oferir tallers promocionals de productes per dinamitzar l’activitat.  

- Es pot complementar amb el servei a domicili a persones grans.  
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DEBILITATS:  

- Inversió per acondicionament de l’espai i /o adquirir el local, tot i que             

existeixen ajudes per obrir comerços i serveis.  

 
6.9. Protectora d’animals  

IDEA: Obrir una protectora d’animals on s’acullin animals abandonats i se’ls hi pugui             

donar una segona oportunitat. 

 

LOCALITZACIÓ: Sense determinar. Es podria utilitzar algun espai en desús que tingui            

una mica de terreny.  

 

IMPULSORS: Crear l’associació d’amics dels animals de les Garrigues Altes.  

 

FORTALESES:  

- No n’hi ha cap a la comarca. 

- Donar una nova oportunitat als animals.  

- Concienciar a la gent que adopti.  

- Fer desplaçar a la gent cap a les Garrigues Altes.  

- És pot complementar amb el servei de veterinari, botiga d’utensilis per           

animals i amb un espai d’agiliti i entrenament per a gosos.  

 

DEBILITATS:  

- S’ha de crear l’associació.  

- S’ha d’invertir per l’espai.  

 
6.10. Serveis a domicili 

IDEA: Crear una plataforma on les persones puguin oferir els seus serveis mòbils.             

Seria una plataforma on es podrien comunicar persones que ofereixen els seus            

serveis amb persones que els necessiten. Per exemple: demanar que et vagin a fer la               

compra al supermercat desitjat; demanar que et vinguin a buscar la roba desde la              

tintoreria i te la tornin, etc.  

 

LOCALITZACIÓ: Sense localització física (app. web o telèfon).  
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IMPULSORS: Emprenedors.  

 

FORTALESES:  

- Molt atractiu i còmode pels clients.  

- Millora de la qualitat de vida de la gent de la 3a edat.  

- Inversió baixa.  

- Ofereix moltes oportunitats de feina.  

- Aglutina molts serveis.  

 

DEBILITATS:  

- Es necessita crear una aplicació mòbil i web, a més de tenir servei telefònic              

per la gent de la 3a edat. Existeix un ajut per la creació de web.  

 
6.11. Teletreball 

IDEA: Actualment el concepte teletreball (treballar desde casa) és molt utilitzat arreu            

del món. Aquest modus operandi permetria iniciar activitat al territori a arquitectes            

tècnics, dissenyadors gràfics, professionals del marketing, gestors, assessors,        

consultors, etc. 

 

LOCALITZACIÓ: Coworking rural o vivendes de la zona.  

 

IMPULSORS: Autònoms.  

 

FORTALESES:  

- Inversió mínima (ordenador i internet). 

- Alta demanda a la zona.  

- Promou el negoci a la zona.  

 

DEBILITATS:  

- Tenir una bona tarifa d’Internet i telèfon.  

 
6.12. Tintoreria i/o bugaderia 

IDEA: Obrir un espai on es neteja la roba o, un espai amb rentadores i secadores on                 

puguis anar a rentar la roba. Seria molt interessant que es pogués fer servei a               

domicili. 
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LOCALITZACIÓ: Es podria utilitzar algun local comercial buit. 

 

IMPULSORS: Emprenedors joves.  

 

FORTALESES:  

-  Bo per la gent de la 3a edat i la gent jove que no disposa de molt temps.  

- Evitaria que la gent hagués de desplaçar-se a altres municipis per portar a             

rentar les peces més especials.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió mitja-alta però existeixen subvencions pel medi rural.  
 

6 Turisme 
6.1. Alberg 

IDEA: Obrir un alberg és una opció ideal per la descoberta del territori i l’entorn. És                

una manera d’oferir nombroses activitats. Així mateix, els albergs també acullen tota            

mena de programes renovats perquè en puguin gaudir els joves, els escolars i les              

famílies.  

 

LOCALITZACIÓ: Sense determinar.  

 

IMPULSORS: Emprenedor particular turístic.  

 

FORTALESES:  

- Es pot aprofitar una casa antiga i adequar-la.  

- Pocs serveis hotelers a la zona.  

- Poca competència.  

- Existeixen ajuts econòmics dirigits a la diversificació de l’activitat econòmica          

de les zones rurals, com el LEADER.  

 

DEBILITATS:  

- Notable inversió econòmica en quant a acondicionament de les         

instal·lacions. 
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6.2. Allotjament d’ús turístic i/o casa rural 
IDEA: Si la zona compta amb activitats culturals i d’oci que atrauen turistes, es              

indispensable que tinguin un lloc per allotjar-se.  

 

LOCALITZACIÓ: Utilitzar cases desocupades.  

 

IMPULSORS: Qualsevol veí propietari d’un habitatge en desús.  

 

FORTALESES:  

- Necessitat d’allotjaments turístics.  

- Moltes vivendes en desús.  

- Poca competència.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió econòmica per reformes i llicències.  

- Coneixement del sector per poder publicar les ofertes als diferents webs.  

 

6.3. Glamcamp - càmping 
IDEA: Obrir un complex tipus càmping normal, bungalows o cases als arbres per             

atraure el turisme familiar que busca contacte amb la natura. Algunes altres opcions             

podrien ser yurtas, tendes safari, tipis, cases domo, pods ecològics, coves, graners,            

etc. Si es tingués en compte l’admisió de mascotes s’obriria també el nínxol de              

mercat.  

 

LOCALITZACIÓ: Sense determinar preferiblement zona muntanyosa.  

 

IMPULSORS: Municipal o particular.  

 

FORTALESES:  

- No hi ha competència a la pròpia comarca.  

- Promoció del territori.  

- Ajuts econòmics.  

- Concepte molt atractiu.  

- Amplia oferta hotelera.  
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DEBILITATS:  

- Accessibilitat bona.  

- Activitats complementàries variades.  

- Proximitat a algún poble o zona coneguda.  

- Tràmits administratius.  

- Inversió en serveis i instal·lacions. 

 
6.4. Observació astronòmica - dormir sota les estrelles 

IDEA: Hotel o allotjament ambientat en l’observació astronòmica i tallers.  

LOCALITZACIÓ: Zona apartada amb poca il·luminació al voltant.  

 

IMPULSORS: Emprenedors particulars.  

 

FORTALESES:  

- Concepte atractiu i innovadors. 

- Competència 0.  

- Experiència única.  

- Bona zona per l’observació astronòmica.  

 

DEBILITATS:  

- Inversió alta.  

- Permisos.  

 
6.5. Plataforma de guies turístics rurals 

IDEA: Crear un portal web on agglutinin diferents guies turístics de les Garrigues             

Altes que organitzessin rutes culturals guiades. Es podria obrir fins i tot a nivell              

autonòmic.  

 

LOCALITZACIÓ:  Sense determinar. Podrien utilitzar el coworking.  

 

IMPULSORS: Titulats en guia turístic, persones amb molt coneixement del territori o            

informàtics.  

 

FORTALESES:  

- Inversió baixa en infraestructures. 
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DEBILITATS:  

- Es necessitaria una bona promoció.  

- Inversió en portal web. 

 
6.6. Pedals de l’oli  

IDEA: Es tracta de lloguer de bicicletes, planificació de rutes i acompanyament. 

  

LOCALITZACIÓ: Sense determinar. 

 

IMPULSORS: Grup de ciclistes que tot i que es dediquen a una altra cosa, podem               

impulsar aquesta proposta.  

 

FORTALESES:  

- Franquicia amb renom i trajectòria.  

- Zona adequada per fer rutes amb bicicleta.  

- Diferents terrenys per adequar-nos a 3 tipus de rutes (BTT, Slow, Road) 

 

DEBILITATS:  

- S’ha d’oferir transport d’equipatges.  

- S’han de tenir bicicletes per llogar.  

- S’han de tenir a disposició GPS. 

- Manca d’allotjament turístic a la zona.  

- Serveis de restauració limitats.  
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