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PRESENT

AVANCEM
FUTUR

L’any 2021 ha estat l’any de la recuperació un cop 
passada l’època més greu de la pandèmia de la Covid-19. 
Tot i això, ha estat un any d’anades i vingudes de mesures 
sanitàries i restriccions puntuals que han dificultat una 
tornada a la normalitat d’una manera àgil.

Deixant de banda les dificultats ocasionades per la situació 
de pandèmia, vull destacar la feina feta per l’equip Leader de 
Catalunya que, des de la Secretaria d’Agenda Rural, els Grups 
d’Acció Local i ARCA, ha permès mantenir l’activitat prevista i 
continuar creixent com a referents en el desenvolupament rural 
a casa nostra.

Aquest 2021, ha estat molt profitós i positiu per la nostra 
entitat. En primer lloc, hem pogut mantenir totes les tasques 
relacionades amb donar suport i visibilitat als Grups d’Acció 
Local i al territori. A més a més de les accions formatives, s’ha 
treballat conjuntament amb la Direcció General de Promoció 
Econòmica, Competència i Regulació i l’Institut d’Investigació 
Ingenio en la preparació de la feina que s’ha de realitzar 
des dels GAL durant el 2022 per renovar les Estratègies de 
Desenvolupament Local a Catalunya.



Des d’ARCA hem continuat desenvolupant el projecte BCN 
Smart Rural en col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
i ha treballat perquè els seus objectius vinculats amb la 
innovació agroalimentària, el suport a la petita producció 
agroalimentària local i el relleu generacional agrari es 
duguessin a terme. En aquest sentit, destaquem la posada 
en funcionament de l’Escorxador mòbil per oví i cabrum de 
la Catalunya Central. Alhora, hem posat en funcionament 
els projectes PECT Agrobiofood i Pobles vius i actius en 
col·laboració amb la Diputació de Lleida i la Diputació de 
Tarragona per ampliar territorialment la feina en favor del 
sector primari que es desenvolupa des d’ARCA.

Durant el 2021, ARCA, amb la col·laboració del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ara 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), 
ha donat continuïtat al funcionament de l’Espai d’Innovació 
Rural i Pesquer en què es dona suport i continuïtat a les 
accions que ARCA desenvolupa orientades a la innovació, 
el suport a la petita producció agroalimentària local i el relleu 
generacional als territoris rurals.

Finalment, ARCA, conjuntament amb l’Associació de 
Micropobles de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i el Consell de Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya, ha contribuït a la redacció de l’Agenda Rural de 
Catalunya organitzant el procés participatiu necessari per 
redactar l’Agenda Rural, constituint la Comissió Motora de 
l’Agenda Rural formada per 35 entitats que representen els 
territoris rurals de catalans i treballant en l’elaboració final del 
document.

Agraeixo a ARCA, als Grups d’Acció Local i a tot l’equip 
Leader de Catalunya l’oportunitat de treballar tan intensament 
pel desenvolupament rural a casa nostra i desitjo que al final 
del 2022 puguem celebrar un any tan ple d’èxits com ho ha 
estat aquest 2021.

Francesc Lluch
President ARCA

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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LÍNIES DE TREBALL

L’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA), 
en col·laboració amb el 
Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya (DACC), 
treballa entorn de cinc eixos 
d’actuació.

Comunicació i difusió 
La comunicació i difusió de 

projectes, bones pràctiques i 
metodologies.

Suport
Servei tècnic de suports als 

grups GAL.

Representativitat
Representativitat i presència 
de la xarxa catalana en altres 

estaments.

Participació
Participació en projectes de 

desenvolupament rural, litoral i 
de cooperació.

ARCA, LA XARXA DELS GAL

Espai d’innovació rural i pesquer
Innovació rural i relleu generacional 

agrari i rural.

+
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LÍNIES DE TREBALL

14 260 

Durant el 2021 s’ha donat continuïtat 
a la formació lligada a la gestió 
documental i la implantació de 
la metodologia e-SET per a la 
transformació digital dels grups i 
ARCA. També s’ha posat el focus 
en organitzar formació orientada 
a l’elaboració de les Estratègies 
de Desenvolupament Local que 
s’han de dur a terme durant 
l’anualitat 2022. El pla formatiu s’ha 
completat amb accions vinculades 
amb normativa urbanística i 
una introducció a les Polítiques 
d’Innovació Transformativa. 

ARCA ha participat i coorganitzat 
les següents visites:
- Visita del GAL Mendinet d’Euskadi 
a Catalunya en el marc del projecte 
de cooperació “Acercamiento Rural-
Urbano”.
- Participació en la delegació 
del Diplocat a Suïssa per visitar 
experiències sobre despoblament 
rural.

L’any 2021, ARCA ha participat 
i/o organitzat a més de 40 actes i 
jornades, de les quals destaquem: 
- Actes del procés participatiu de 
l’Agenda Rural de Catalunya
- Grup de Treball de la ENRD sobre 
“Long term vision of rural areas”
- Presentació del Congrés Bit2022, 
“Cap a una Bioeconomia Circular a 
Catalunya”
- Jornada PATT: Obradors 
compartits en el marc PECT BCN 
Smart Rural”
- Jornada PATT: Models viables 
cooperatius agroalimentaris a la 
Catalunya Central.

Jornades formatives
(+300 assistents)

Intercanvis 
d’experiències

Actes i jornades
(+1.000 assistents)

SERVEI TÈCNIC DE SUPORT ALS GRUPS GAL

ALTRES SERVEIS 

Durant l’any 2021 ARCA ha signat 10 Durant l’any 2021 ARCA ha signat 10 
convenis de col·laboració amb l’Associació convenis de col·laboració amb l’Associació 
Rurbans, el Consorci del Lluçanès, Rurbans, el Consorci del Lluçanès, 
l’Ajuntament de Manresa, la Diputació l’Ajuntament de Manresa, la Diputació 
de Lleida, la Diputació de Tarragona, de Lleida, la Diputació de Tarragona, 
l’Associació de Micropobles de Catalunya, l’Associació de Micropobles de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, el 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, Unió de Consell Comarcal del Baix Llobregat, Unió de 
Pagesos i el Departament d’Acció Climàtica, Pagesos i el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural per donar suport Alimentació i Agenda Rural per donar suport 
als GAL i per treballar els diferents objectius als GAL i per treballar els diferents objectius 
marcats en el pla de treball de l’entitat.marcats en el pla de treball de l’entitat.

Convenis de 
col·laboració

10
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LÍNIES DE TREBALL

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES, 
BONES PRÀCTIQUES I METODOLOGIES

Twitter

El 2021 ARCA va estrenar un 
nou portal web, potenciant 
una experiència d’usuari en la 
navegació fàcil i entenedora 
des de qualsevol dispositiu. Els 
projectes i accions s’estructuren 
entorn dels grans reptes del món 
rural. El 22 de gener de 2021 
sumàvem als nostres canals de 
xarxes socials, un nou canal: 
Instagram que en un sol any va 
aconseguir pràcticament el mateix 
nombre de seguidors que el nostre 
compte de Facebook.

NOVA WEB D’ARCA I NOU 
COMPTE D’INSTAGRAM 

ESTUDI UNIVERSITAT 
DE LLEIDA SOBRE EL 
DESPLOBLAMENT DE 
MUNICIPIS CATALANS

POSADA EN MARXA DEL 
PRIMER ESCORXADOR 
MÒBIL PER A PETITS 
PRODUCTORS D’OVÍ I 
CABRUM

5.245 seguidors

Facebook
1.322 seguidors

Impacte als mitjans
> 50 impactes

Notes de premsa
3 publicacions

11/06/2021  
Estudi Universitat de Lleida sobre el 
despoblament de municipis catalana.
05/07/2022 
Primer escorxador mòbil per a l’estat espanyol 
per a petits ramaders 

13/12/2021 
Resultats 2 anys comunitat Co-Rural

Instagram

1.346 seguidors

Linkedin
521 seguidors

L’anunci de la posada en marxa 
de l’escorxador mòbil va obtenir un 
gran impacte en mitjans nacionals, 
comarcals i locals. Entre d’altres, 
va ser notícia al TN Comarques 
TV3 i a Catalunya Ràdio. 
L’Agència Catalana de Notícies 
també va cobrir la presentació i 
la va redifondre a mitjans de tot 
Catalunya. Veure notícia.

L’estudi va aixecar molta 
expectació. A banda dels impactes 
aconseguits en mitjans nacionals 
catalans, ARCA va gestionar 
nombroses peticions d’entrevistes 
per “territorialitzar” el contingut 
de l’estudi a les comarques 
d’influència de diversos mitjans 
locals i comarcals.

404 publicacions l’any 2021

ARCA com a recurs 
de coneixement

20 actes
Participació com a entitat de referència en 
jornades de treball i investigació entorn el 
desenvolupament rural. 

439 publicacions l’any 2021

433 publicacions l’any 2021

404 publicacions l’any 2021
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REDR

LÍNIES DE TREBALL

REPRESENTATIVITAT I PRESÈNCIA DE LA 
XARXA CATALANA EN ALTRES ESTAMENTS

06 55

25

01

GRUPS DE 
TREBALL07

El Pla de Treball de l’entitat també contempla les actuacions que desenvolupa ARCA com a 
“lobby”, tot representant als grups GAL davant d’ens i d’institucions d’àmbit català, estatal i 
internacional; i participant en grups de treball tant a nivell nacional com internacional. Així, al 
llarg del 2021 l’entitat s’ha reunit amb:

DACC

GAL

COMPAREIXENÇA
AL PARLAMENT

GERENTS (11)
DACC- ARCA (43)
COMITÈ DE SEGUIMENT 
DEL PDR DE 
CATALUNYA (1)

GRUPS DE TREBALL

Grup de treball “Towards a holistic strategy 
on sustainable rural & urban development 
- Related Events” del CESE (Comitè 
Econòmic i Social Europeu)

Grup de treball “Long Term Vision of rural 
areas” (ENRD)

Participació en el grup de treball sobre 
Joves (DACC)

Grup de treball d’infraestructures 
compartides (Pla Estratègic d’Alimentació 
de Catalunya)

01

02

03

04

Grup de Treball de Transhumància i 
Camins Ramaders (IDAPA)

05

06

REUNIONS

REUNIONS

REUNIONS

REUNIONS REUNIONS

Grup de treball per definir estratègies del 
projecte ENFOCC (Energia, Forest i Canvi 
Climàtic) -Transició Energètica.

Comissió Redactora de l’Agenda Rural de 
Catalunya.

07

GRUPS 
PARLAMENTARIS07

REUNIONS
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LÍNIES DE TREBALL

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL, LITORAL I 
DE COOPERACIÓ

ODISSEU: RETORN DE 
TALENT JOVE AL MÓN 
RURAL

- Pràcticum Odisseu
- Manual d’acollida als territoris rurals 
de Viure a Rural
- Intercanvi d’experiències en  el 
projecte de cooperació internacional 
JOIN (Job, Innovation and Networking 
in the Rural Areas) 

Els Grups d’Acció Local de Catalunya desenvolupen projectes de cooperació per donar resposta als 
principals reptes del món rural. Les accions destacades d’aquests projectes l’any 2021 han estat:

ENFOCC: TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA, GESTIÓ 
FORESTAL I CANVI CLIMÀTIC

- Acompanyament a empreses: 
Sensibilització i suport en la 
comptabilitat energètica
- Dinamització  de les comunitats locals 
d’energia i cooperatives de consum
- Revalorització de la silvopastura
- Mobilitat sostenible

LEADER NATURA: ESPAIS 
NATURALS, EINA DE 
DESENVOLUP. SOSTENIBLE

- Més de 100 empreses amb més 
de 200 experiències de natura en 
l’àmbit rural català: https://www.
naturexperience.cat/
- Dinamització de contingut des de la 
plataforma web i les xarxes socials .

COL·LABORA X PAISATGE: 
PATRIMONI PAISATGÍSTIC DE 
L’ARQUITECTURA TRADICIONAL 
DE PEDRA SECA

- La Setmana de la Pedra Seca.
- Material pedagògic: Tot un món de 
Pedra Seca.
- Nova línia de recerca: Pedra seca i 
salut, aportacions a la reconstrucció 
del paisatge i el benestar.

GUSTUM: PRODUCTE 
AGROALIMENTARI LOCAL, 
PAISATGE, CULTURA I 
TRADICIÓ

- Suport a associacions 
agroalimentàries: Vall del Corb, Pa de 
Ronyó i Mengem Garrigues.
- Guies de productors del Segrià, les 
Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Urgell.
- Dinamització de la Cúpula Gustum.

ESPAIS NATURALS DE 
PONENT: ESPAIS NATURALS I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
SOSTENIBLE.

- Activitats de descoberta en format 
online.
- Aplicatiu Natura Local: elaboració de 
rutes singulars mitjançant aquesta eina.
- Projecte educatiu: apropar els espais 
naturals de ponent al món educatiu.

PROJECTE FER: 
EMPRENEDORIA I ESCOLA 
RURAL

- Mapa Bee-Bot per treballar la robòtica, 
els sectors econòmics i les empreses.
- Infografies de suport als docents per 
implementar FER.
- Adaptació de materials pedagògics de 
FER al món virtual.

COWOCAT RURAL: 
COWORKING UNA EINA PER AL 
REPOBLAMENT

- Assessorament per a la cereació 
d’espais de coworking.
- Observatori del coworking rural a 
Catalunya.
- Impuls del programa “Rural&Go”.

START-UP RURAL: 
ASSESSORAMENT 
EMPRESARIAL RURAL

- Diagnòstic i assessorament empresarial 
rural.
- Plataforma digital d’emprenedoria rural 
amb materials pedagògics.
- Accions de suport i de transferència de 
coneixement als vivers d’empreses rurals.
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LÍNIES DE TREBALL

PROJECTE “AGENDA RURAL” 

El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, socioeconòmic i ambiental, 
com a peça fonamental que és per al desenvolupament sostenible del planeta. 

Per tal de situar els territoris rurals al centre d’aquest debat, La Comissió Interdepartamental sobre Despoblament 
Rural va encarregar l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya per tal que, mitjançant un espai de debat, 
s’analitzin els reptes del món rural i s’identifiquin actuacions que abastin els diferents àmbits de treball. Amb una 
Agenda Rural de Catalunya compartida amb els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible es 
pretén incidir en la priorització de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació 
Europea, de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2023-2027 i les polítiques de Desenvolupament 
Econòmic i Local.

L’Agenda Rural de Catalunya es treballa en consonància amb altres agendes catalanes i europees, entre elles el 
Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, l’Agenda Rural identificarà i dibuixarà les línies 
del desenvolupament rural dels propers anys, amb la col·laboració de les organitzacions signatàries de l’Acord 
Nacional per l’Agenda 2030 al nostre país. 

L’Agenda Rural de Catalunya té com a marc de referència la iniciativa del Parlament Europeu  per redactar una 
Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la diversificació econòmica, 
el benestar social, la protecció de la natura i la 
cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

Durant aquesta anualitat ARCA ha organitzat, 
conjuntament amb les entitats de la Comissió 
Redactora de l’Agenda Rural, ), l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de 
Micropobles de Catalunya i el Consell Assessor de 
Desenvolupament Sostenible (CADS), el procés 
participatiu de l’Agenda Rural de Catalunya per 
encàrrec de la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural.

ACCIONS DESTACADES

Constitució de la Comissió Motora de l’Agenda Rural de Catalunya 
formada 35 entitats representatives del món rural català.

Organització del procés participatiu de l’Agenda Rural de Catalunya.

01

02

Compareixença a la comissió d’Agricultura del Parlament de 
Catalunya.

04

03

Reunions amb els grups parlamentaris.

Procés participatiu de l’Agenda Rural de Catalunya a les Borges Blanques
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PROJECTE “BCN SMART RURAL: RURAL 
INNOVA”

LÍNIES DE TREBALL

AGROSOCIAL

5 ASSESSORAMENTS PER 
LA CREACIÓ D’ESPAIS 
DE COWORKING

1AJUT
ECONÒMIC 7 ESTADES 

DE RECERCA

Reunió de la comunitat Co Rural a Alpens. 

RESULTATS

En el marc de l’actuació 1.2.2. Agricultura social com a innovació social per al foment de l’emprenedoria 
cooperativa, es va publicar l’”Estudi de models viables cooperatius agroalimentaris a la Catalunya Central. 

Més enllà del cooperativisme agrari”, per tal de visibilitzar els nous models cooperatius del territori. L’estudi es va 
presentar en una jornada el mes de novembre.

COWORKING I COMUNITAT CO-RURAL 

En el marc de l’actuació 1.2.3. Creació d’un espai de 
co-working rural, el 2021 es va prioritzar la necessitat 
de donar major visibilitat als espais de Coworking rurals 
per tal de recuperar usuaris en l’escenari postpandèmia. 
Es va impulsar una campanya especialitzada a Google 
Ads que va tenir una resposta de 190.000 impactes a 
possibles usuaris, 1.973 clics i la persona guanyadora 
del sorteig va poder realitzar la seva estada gratuïta a 
l’espai de Coworking i Coliving de Can Serrat (municipi 
del Bruc).
Paral·lelament, es va continuar amb la difusió del 
butlletí informatiu especialitzat d’actes i esdeveniments 
i amb l’acompanyament i assessorament a la creació 
de 5 nous espais. Un d’aquests assessoraments es 
va materialitzar en un nou espai, Kunlabi (municipi de 
Mediona).
En el marc de la Comunitat CO Rural es va elaborar 
l’Informe sobre nous índexs de relleu agrari; l’Estudi 
sobre Nous índexs de relleu generacional al món rural 
elaborat per la UdL i l’Informe sobre nous models de 
negoci agroalimentaris, viables i innovadors al món rural.

4 INFORMES

INNOVACIÓ

En el marc de l’actuació 1.2.3. Foment del Coworking, el 
2021 es va prioritzar la necessitat dels espais de donar 
major visibilitat als propis espais de Coworking per tal 
de recuperar usuaris en l’escenari postpandèmia.

El resultat va ser l’aposta per una campanya 
especialitzada a Google Ads amb l’incentiu d’un 
sorteig d’un mes d’estada gratuïta a un dels 14 espais 
participants. Aquesta acció va tenir una resposta de 
190.000 impactes a possibles usuaris, 1.973 clics i la 
persona guanyadora del sorteig va poder realitzar la 
seva estada gratuïta a l’espai de Coworking i Coliving de 
Can Serrat (municipi del Bruc).

Paral·lelament, es va continuar amb la difusió del 
butlletí informatiu especialitzat d’actes i esdeveniments 
i amb l’acompanyament i assessorament a la creació 
de 5 nous espais. Un d’aquests assessoraments es 
va materialitzar en un nou espai, Kunlabi (municipi de 
Mediona).

Espai de Coworking Can Serrat
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PROJECTE “BCN SMART RURAL: RURAL 
INNOVA”

Sala de desfer formativa del Parc Rural de Montserrat
Formatgeria compartida del Lluçanès
Obrador de transforació de productes vegetals i 
cuina compartida de la Catalunya Central
Escorxador mòbil per oví i cabrum
Escorxador de baixa capacitat modular per 
remugants del Moianès

RESULTATS

LÍNIES DE TREBALL

EQUIPA’T

Roda de premsa de presentació de l’Obrador de Manresa.

Explicació escorxador mòbil a “El Tall de Marganell”

Durant l’anualitat 2021 es va continuar treballant per tal 
de poder tirar endavant les diferents infraestructures de 
transformació agroalimentària que s’havien plantejat a 
través de la detecció de necessitats prèvia:

Reunions amb els grups motors formats 
per diferents entitats públiques i privades, 
associacions de productors i particulars en 
cadascun dels territoris on es desenvolupen els 
equipaments per implicar-los i dibuixar els passos a 
seguir fins a aconseguir l’objectiu.

01

02

03

Licitacions de la realització de les obres o les 
instal·lacions d’equips i maquinària per a les 
diferents infraestructures desenvolupades.

Reunions i trobades amb els serveis territorials 
i centrals dels departaments d’agricultura i 
ramaderia i salut per concretar temes diversos de 
normativa i adequació dels espais.

Trobades i reunions amb representants 
d’escorxadors de baixa capacitat de la província de 
Barcelona i Girona per entendre l’estat en què es 
troba el sector i les necessitats que hi ha.

04

Reunions a nivell jurídic sobre diferents temes que 
acompanyen la posada en funcionament d’aquests 
equipaments.

06

Acompanyament a les empreses d’enginyeria, 
tècnics i directors d’obra a les obres per revisar 
els processos constructius respectant els espais, la 
normativa i la funcionalitat dels mateixos i garantir que 
les licitacions s’executen correctament. Visites d’obres 
a cadascun dels espais.

05

Visites i explicació a les explotacions incloses 
dins el pla pilot de l’escorxador mòbil per explicar-
los les millores que cal fer a les instal·lacions de les 
explotacions i la documentació a tenir per poder fer 
ús de l’escorxador mòbil.

07

Redacció de convenis entre les diferents entitats 
vinculades a cadascun dels espais.

08

Tramitació documentació i assistència a les 
inspeccions per l’obtenció dels registres sanitaris per 
l’escorxador mòbil.

09

Acompanyament en la primera proposta de 
Creació de Servei d’Escorxador Municipal al Consorci 
del Moianès.

10

Xerrades, articles i comunicacions:
• Podcast de les Revistes: Gravació de petit tall 

sobre Escorxadors de baixa capacitat i obradors 
compartits a petició de la revista Agrocultura.

• Roda premsa obrador Manresa (Horta Can 
Calafell)

11
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LÍNIES DE TREBALL

PROJECTE “ESPAIS TEST AGRARIS”

RESULTATS

Sessió de treball per la creació de l’Espai Test del 
Lluçanès.

Presentació de l’Espai Test de Sant Vicenç dels Horts.

Les persones que emprenen en l’àmbit agrari necessiten uns recursos 
mínims per tirar endavant el seu projecte professional com ara l’accés 
a la terra, la inversió inicial, la formació tècnica, l’experiència pràctica, 
el contacte amb els agents agraris o la inserció en el medi rural. En 
el cas de persones emprenedores sense vincle agrari, aquestes 
necessitats són especialment rellevants de manera que cal articular 
eines de facilitació en els processos d’incorporació, amb un suport 
específic, principalment en la fase entre la formació i la creació de 
l’empresa. Abans de l’inici formal del projecte emprenedor, els espais 
test agraris ofereixen poder posar a prova el model de producció i 
comercialització en un entorn de suport i acompanyament.
ARCA treballa en la creació d’espais test agraris a Catalunya a 
través del projecte PECT BCN Smart rural cofinançat amb fons 
FEDER i amb el suport de la diputació de Barcelona, a través del 
Grup operatiu GO RETA que finalitza el setembre del 2020 i amb el 
projecte RETA finançat per la Fundació Daniel y Nina Carasso que 
es va iniciar el setembre del 2020 i per un període de dos anys. La 
diversitat de suport econòmic ha permès dur a terme diverses accions 
acompanyant i donant suport a nivell de demarcació de Barcelona, 
Catalunya i l’Estat Espanyol.

Suport i acompanyament a territoris en procés de 
creació de nous espais test agraris: Al llarg del 2021 
s’ha celebrat reunions amb diferents territoris amb la 
finalitat d’estructurar la creació d’un espai test agrari en 
cada un d’ells a través del grup motor i s’ha acompanyat 
i assessorat cada un dels processos. S’ha iniciat els 
processos d’estructuració i creació d’un espai test agrari 
als següents territoris: Vallès occidental, Navarra, Euskadi. 
Per altra banda, s’ha continuat el suport al Lluçanès, camp 
de Tarragona a través de Coopcamp, Gandesa, Vall del 
Ges Orís i Bisaura i Gandesa. Finalment, s’ha posat en 
funcionament l’espai test situat a Sant Vicenç dels Horts 
coordinat pel consorci del parc agrari del Baix Llobregat i 
el consell comarcal del Baix Llobregat.
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Jornades: Al llarg del 2021 s’ha participat en diverses 
jornades com a ponents a la Garrotxa, La Selva i França 
(online). També s’ha participat en dos cursos de formació 
organitzats pel DACC i l’escola agrària de Manresa. 
Finalment, també es va participar en la presentació de 
l’espai test agrari de Sant Vicenç dels Horts el 8 de juliol.

Revisió i millora de la metodologia per a la creació 
d’espais test agraris: La creació d’una metodologia de 
treball per a la creació d’espais test agraris ha permès 
començar la tasca d’acompanyament i suport a entitats. 
Al llarg del 2021 s’ha posat en marxa la metodologia 
adaptada a territoris de fora de Catalunya i s’ha revisat i 
millorat la guia sobre espais test agraris editat en el marc 
de la XEMAC.

Comunicació, seguiment i coordinació amb el DACC: 
Al llarg del 2021 s’ha fet una visita in situ a un dels 
espais test agraris en creació situat a Sant Pere de 
Torelló i Sora amb les direccions generals d’Agricultura 
i Ramaderia, d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
i de Desenvolupament Rural. Al llarg d’aquesta visita 
es va mostrar l’evolució de la creació de l’espai test, 
les inversions previstes, així com les necessitats per 
resoldre. També s’han dut a terme diverses reunions 
amb les oficines comarcals de la Catalunya Central 
i la direcció general de Desenvolupament Rural del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya per tal de coordinar 
les accions que es van duent a terme als espais test 
agraris i els possibles suports i col·laboracions que es 
van proposant al DACC.
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Inversions a les finques en espai test agrari: S’han 
licitat i executat a través del projecte PECT BCN Smart 
Rural una part de les obres d’inversió i subministrament a 
les finques on s’ubicaran els espais test agraris.  
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Creació de xarxa: S’ha desplegat el projecte per a la 
creació de la RETA finançat per la Fundació Daniel i 
Nina Carasso. Al llarg del 2021 s’han rebut 16 peticions 
d’informació i suport amb les quals s’ha celebrat una 
primera sessió de treball. Per altra banda, s’ha iniciat 
el procés per a estructurar i crear formalment la xarxa 
d’espais test agraris a nivell de l’estat espanyol amb les 
entitats i espais test agraris més implicats i en un estat 
de creació més avançat. En total han estat 11 les entitats 
que comencen el procés de creació de la RETA.
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XARXA PEL RELLEU AGRARI

LÍNIES DE TREBALL

Reunió de coordinació de la Xarxa pel Relleu Agrari. 

L’any 2021 la Xarxa pel Relleu Agrari, definida com 
un conjunt divers de persones i organitzacions que 
treballen pels territoris rurals, conscients de les 
necessitats actuals i reptes futurs del sector agrari, 
avança cap a la seva consolidació.

A les 6 organitzacions fundadores s’hi suma una 
nova entitat, el Consorci de l’Alta Garrotxa, una entitat 
pública en consorci que treballa per a la protecció i 
la gestió de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. 
Dins l’execució del seu Programa d’Actuacions, 
l’entitat realitza diferents iniciatives per a la fixació de la 
població en un espai eminentment rural on la ramaderia 
és la principal activitat econòmica.

Amb aquesta nova incorporació al grup de treball, 
també s’inicia una segona fase en la qual s’estableixen 
les bases d’estructura i governança del propi grup, es 
fan píndoles formatives entre les entitats membres que 
treballen projectes de relleu agrari i es dona suport a 
accions puntuals d’aquests projectes. 

Dins les actuacions que es treballen de manera 
col·laborativa hi ha el suport a la trobada pilot de 
ramaders del Pallars liderada per l’Escola de Pastors i 
el suport en les entrevistes del projecte de transmissió 
d’explotacions a la Vall del Corb impulsada per la Xarxa 
per la Conservació de la Natura.

Paral·lelament, s’acorda definir i implementar una 
estratègia o pla de comunicació de la Xarxa pel Relleu 
Agrari. L’estratègia amb l’objectiu d’organitzar la 
comunicació interna i externa del grup de treball permet 
disposar d’una imatge gràfica unificada; definir un relat 
i lema i establir una sèrie d’accions de sensibilització 

per mostrar la situació d’emergència del sector agrari 
al públic diana definit (persones del sector; joves 
que es volen dedicar en un futur; propietaris absents; 
administració pública; altres col·lectius o persones 
interessades i el públic en general).

D’altra banda, durant l’anualitat, la Xarxa pel Relleu 
Agrari decideix de forma consensuada presentar-se a 
la convocatòria d’Ajuts del DACC per a la creació de 
Grups Operatius per donar resposta a les necessitats 
detectades en l’àmbit del relleu generacional a la 
Garrotxa, identificant els elements claus i la viabilitat per 
articular un sistema/programa de suport al relleu agrari 
a la Garrotxa que sigui replicable a altres territoris. El 
projecte finalment ha estat concedit.

RESULTATS

01 02 03Píndoles formatives sobre 
creació de xarxes.

Pla de comunicació de la Xarxa 
pel Relleu Agrari.

Sol·licitud d’un Grup Operatiu.
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PROJECTE PECT AGROBIOFOOD PONENT I 
PROJECTE PECT POBLES VIUS I ACTIUS

LÍNIES DE TREBALL

Els PECT són Projectes d’Especialització i Competitivitat 
Territorial per generar activitat econòmica innovadora, a 
través de la col·laboració d’entitats públiques i privades 
sense ànim de lucre. Per a la segona convocatòria de 
PECTs l’ARCA participa com entitat sòcia beneficiària 

ACTUACIÓ 6.1. 
XARXA D’INNOVACIÓ AGROALIMENTÀRIA

OPERACIÓ 6
ACTUACIÓ 6.2. 
ESPAIS TEST AGRARIS

Base de dades de serveis i equipaments de suport 
a l’empresa rural

Pla de necessitats d’inversió dels obradors 
compartits i escorxadors de baixa capacitat

Dinamització i capacitació dels obradors 
compartits i escorxadors de baixa capacitat

Comunicació i difusió dels obradors compartits i 
escorxadors de baixa capacitat

A la demarcació de Tarragona, a més, s’ha iniciat el 
desenvolupament d’una macro anàlisi de la cadena 
de valor agroalimentària a l’espai subsidiari de la 
regió Tarragona-Reus (Camp de Tarragona).

Projecte tècnic sobre l’estat de la qüestió dels 
espais test agraris  i la identificació de les 
millors finques disponibles

Creació de 2 espais test agraris

en 2 projectes a la demarcació de Lleida i a la de 
Tarragona.
Els projectes s’han iniciat el març de 2021 i consten del 
següent programa de treball que es desenvoluparà a les 
dues demarcacions on s’implementen els projectes:

AGROBIOFOOD B. PONENT

Promotor: PROMECO - Diputació de Lleida ARCA
Pàgina web: http://promocioeconomica.cat/pect-
agrobiofood/
Pressupost: 3.621.557,48 euros
Pressupost operació ARCA: 306.846,24 euros
Àmbit territorial: Ponent (Demarcació de Lleida)
Altres socis:
- Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
- Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
- Institut de Recerca i Tecnologia de Catalunya (IRTA)
- Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell 
(CGRCU)

POBLES VIUS I ACTIUS

Promotor: Diputació de Tarragona
Pàgina web: https://www.dipta.cat/temes/projectes-
transversals/pobles-vius-actius
Pressupost: 3.815.911,16 euros
Pressupost operació ARCA: 382.056,25 euros
Àmbit territorial: Demarcació de Tarragona
Altres agents implicats:
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Consell Comarcal del Priorat
- Organisme Autònom de desenvolupament de la Conca 
de Barberà (Concactiva)
- VITEC. Parc Tecnològic del Vi
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE - ODS
ACORD NACIONAL  “AGENDA 2030 A CATALUNYA” 

L’Acord nacional per a l’“Agenda 2030 a Catalunya” és fruit d’un procés participatiu realitzat per 
part d’un grup d’actors públics i privats, entre els quals es troba ARCA. Un grup motor pioner, amb 
una visió transversal i una voluntat transformadora, que ha permès assolir un consens ampli entre 
representants de sectors molt diversos. 

L’Acord és un document de tipus declaratiu que defineix una visió compartida sobre com contribuir, 
des de Catalunya, a avançar en la consecució dels 17 ODS. 
Així mateix, defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials de 
Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; 
societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la 
capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”. (CADS)

ODS
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA 
Crta. Sant Llorenç de Morunys, km 2 
25280 Solsona (Lleida)
Telèfon: 93 653 94 19 
E-mail: comunicacio@arca.cat

www.arca.cat
www.desenvolupamentrural.cat
ARCA Desenvolupament Rural
@arcaruralcat 
@arcaruralcat 
ARCA. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya


