Desenvolupament Local – Terra Alta – Propostes amb consens
5 Potenciar la formació i el coneixement adecuat i específic al nostre territori, i que aquest sigui creatiu, transversal i participat.
1 Foment ferm de la creació de llocs de treball per a joves i per a tots, així com impulsar un ecosistema econòmic i social, que fomenti
l'emprenedoria i les oportunitats reals, amb l'objectiu de que la gent es quedi al territori.
4 Potenciar, ajudar i acompanyar a la petita i mitjana empresa.

7 Millorar l'oferta d'informació turística, incorporar les TIC, així com impulsar la coordinació i l'agrupació comarcal del sector turístic. Creació de
producte turístic planificat i cooperat. Definició i desenvolupament d'espais turístics diferenciadors (modernisme, templaris, sostenibilitat).
9 Consensuar el model de comarca a través de la participació col·lectiva, tant en el disseny com en la presa de decisions. Fomentar el model de
comarca en la cooperació a tots nivells sense exclusions.
6 Promocionar el territori des de les vessants patrimonials i culturals
3 Millorar l'accès als recursos bàsics i materials per a tothom.
11 Millorar les infraestructures de comunicació i TIC, així com millorar la cobertura de xarxa i telefonia.
14 Educar en la cooperació, en el treball en equip i la intel.ligència emocional, per facilitar la proximitat entre els ciutadans, i així construir una
comarca basada en valors i en persones amb llaços de qualitat.
12 Crear un nou relat de la comarca, lliure de prejudicis, que arreli les noves generacions al territori
15 Foment de l'agricultura ecològica, el consum de proximitat, la reducció de consums energètics i respecte absolut pel paisatge. Desvinculació
del sector agrari de les ajudes. Augmentar la comercialització i difusió dels productes propis.
2 Millora en la Sanitat
13 Despolitització del sector públic i cooperació amb el sector privat.
8 Fer un pla per a la divulgació i difusió de la marca "Terra Alta".
16 Foment de l'agricultura com a base de l'economia.
10 Crear una carta del paissatge: ordenant els actius del patrimoni paissatgístic històric i cultural.

