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Des de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya acabem
aquest 2018 amb l’aprovació de la nova “Moció per a un
desenvolupament rural sostenible, integral i integrador. Per a un
medi rural i pesquer viu i actiu”, anomenada també “Declaració
de la Seu”, en referència a la ciutat on l’Assemblea de
l’entitat ha donat el vistiplau al document. Tota una declaració
d’intencions per tal sensibilitzar a les institucions, organismes,
grups polítics, empreses i persones vers la importància de la
concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament
integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres
territoris rurals; i que, a la vegada, posa sobre la taula els
principals reptes que afronten els territoris rurals i pesquers
catalans (pèrdua de població, dificultat pel manteniment de
certs serveis públics, manca d’infraestructures tecnològiques...).
En paral·lel, i cada vegada amb més força, ARCA participa en
grups de treball d’àmbit nacional i internacional, tot representant
als grups Leader i els seus projectes; o bé debatent entorn les
polítiques desenvolupament rural en àmbits de treball latents
com són les “smart villages”, el “coworking”, el repoblament i/o
el disseny de la nova PAC.

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Podem afirmar, doncs, que aquest 2018 ens hem convertit
en una entitat de referència pel que fa a les polítiques de
desenvolupament rural del nostre país. Un èxit que es deu, en
gran part, a la tasca que desenvolupen els grups Leader.
Un any, també, en què els projectes promoguts des d’ARCA
han pres especial embranzida. Parlem de l’aprovació i posada
en marxa del PECT “BCN Smart Rural”, centrat en impulsar
una estratègia intel·ligent de desenvolupament del territori
rural (demarcació de la Barcelona no metropolitana) a partir
de la innovació, valorització i millora dels sectors agrari,
silvícola i ramader; o bé la creació del Grup Operatiu RETA,
que té com a objectiu crear i dinamitzar una Xarxa d’Espais
Test Agraris a Espanya; sense oblidar-nos dels “Ajuts al
Pràcticum ODISSEU”, que enguany han arribat a la tercera
edició, amb un notable augment d’empreses i joves inscrits,
fet que demostra la consolidació d’aquests ajuts arreu del
territori Leader.
A nivell més intern, des d’ARCA continuem treballant en donar
suport tècnic i recolzament als nostres socis tot organitzant
sessions formatives; participant en actes i jornades d’interès
pels grups; impulsant accions de comunicació i difusió que
ajudin a visibilitzar els grups i, en definitiva, fent pedagogia
del que són i del que signifiquen pels territoris rurals; sense
oblidar la participació en trobades i visites d’intercanvi que
ens permetin establir contactes i dissenyar nous projectes
amb altres territoris. En definitiva, recolzant als nostres socis
en tots aquells àmbits i situacions en què ho necessitin.
Acabo amb unes paraules d’agraïment pels tècnics i les
tècniques LEADER, sense dubte el nostre millor actiu, que
treballen incansablement perquè els territoris rurals del nostre
país tinguin les oportunitats que es mereixen.

Carles Luz

President ARCA

3

ARCA, LA XARXA DELS GAL

LÍNIES DE TREBALL
L’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya (ARCA),
en col·laboració amb el
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat
de Catalunya (DARP), treballa
entorn de quatre eixos
d’actuació:
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Suport
Servei tècnic de suports als
grups GAL.

Comunicació i difusió
La comunicació i difusió de
projectes, bones pràctiques i
metodologies.

Representativitat
Representativitat i presència
de la xarxa catalana en altres
estaments.

Participació
Participació en projectes de
desenvolupament rural, litoral i
de cooperació.

LÍNIES DE TREBALL

SERVEI TÈCNIC DE SUPORT ALS GRUPS GAL

14

39
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Jornades formatives
(298 assistents)

Actes i
jornades

Intercanvis
d’experiències

L’economia circular, la innovació, la

De les jornades on ha participat

redacció de projectes, les polítiques

l’entitat, es destaquen:

i els programes de la Unió Europea,

- Workshop ENRD “Improving

l’administració electrònica i la gestió

rural policy delivery: the regional

documental, han estat alguns dels

dimension”. Roma.

àmbits de treball tractats en el Pla

- “EVENTO LEADER 2018” - RRN.

ARCA ha participat i coorganitzat
les següents visites a territoris
Leader:

de formació d’ARCA.

Cuenca.

Un pla sorgit de les demandes i

- Jornada “DIGITALIZACIÓN

necessitats dels equips tècnics

Y TERRITORIOS RURALES

dels grups i que ha comptat amb

INTELIGENTES: por un mundo rural

l’aprovació i el consens de tots els

inteligente, dinámico y conectado”.

socis de l’entitat.

Còrdova.

- Cooperació LEADER “ESPAIS DE
CO-TREBALL EN ZONES RURALS”
al territori francès de Guéret - 13 i 14
de març.
- “Programa d’Intercanvi
d’Experiències GAL” de la Red
Rural Nacional a la Seu d’Urgell - 19
i 20 de desembre.

- Jornades “Cap sur la coopération
LEADER!”. França.
- “II trobada autonòmica dels
territoris Leader de la Comunitat
Valenciana”. Benidoleig.
- Jornada “Sin pueblos no hay
futuro” – REDR. Sevilla.

ALTRES SERVEIS
Central de compres
Compra i gestió conjunta del servei
d’adaptació i assessorament entorn la nova
legislació de protecció de dades (RGPD).

de Catalunya, per a realitzar accions formatives
específiques per als grups GAL en àmbits
com la gestió de projectes europeus i la funció
directiva

Convenis de col·laboració
Amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya i l’Escola d’Administració Pública

Amb l’Associació Catalana de Municipis, per tal
que els Grups puguin accedir als serveis que
ofereix l’entitat com a Central de Compres.
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LÍNIES DE TREBALL

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES,
BONES PRÀCTIQUES I METODOLOGIES

Twitter

Facebook

Impacte als
Mitjans

ARCA com a recurs
de coneixement

2353 Seguidors
de 495 tuits

844 Seguidors
de 345 posts

33 publicacions

17 actes

el 2018)

el 2018)

publicacions

(601 nous seguidors

(84 nous seguidors

- TV: 3 reportatges

- Ràdio: 18 entrevistes
- Portals digitals: 9

- Premsa: 3 articles

Participació com a entitat

de referència en jornades
de treball i investigació

entorn el desenvolupament
rural.

IMPACTE ALS MITJANS

RECURS DE CONEIXEMENT

Col·laboració mensual amb la plataforma Ajuntament
Impulsa per tal de donar a conèixer el programa Leader
i els projectes de cooperació que s’estan treballant al
territori.

Participació dels Grups i ARCA al Saló per donar a
conèixer i detallar el funcionament dels ajuts Leader
als visitants, tot assessorant als interessats des de
l’estand de “Catalunya Emprèn”. ARCA, a més, ha
impartit la ponència “Caixa d’eines i recursos Leader per
a l’empresa i l’emprenedoria en el món rural”, amb un
recull de les eines i els projectes que els grups Leader
impulsen per recolzar l’emprenedoria al territori.

AJUNTAMENT IMPULSA. 03/12/2018

El mes de desembre la plataforma ha publicat una
entrevista a Jordi Terrades, gerent d’ADRINOC, on
presenta el projecte “Col·laboraxPaisatge.”
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BIZ BARCELONA. 30-31/05/2018

LÍNIES DE TREBALL

REPRESENTATIVITAT I PRESÈNCIA DE LA
XARXA CATALANA EN ALTRES ESTAMENTS
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 2018 l’entitat s’ha reunit amb:
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30

REDR

REUNIONS

REUNIONS

REUNIONS

08

07

DARP

DARP-GERENTS (11)
DARP- ARCA (18)
COMITÈ DE
SEGUIMENT DEL DARP
(1)

GAL

REUNIONS

08
REUNIONS

COMISSIÓ
AGRICULTURA
- PARLAMENT
DE CATALUNYA

GRUPS DE
TREBALL

GRUPS DE TREBALL
01

“Leader Innovation” (ENRD)

02

“Smart Villages” (ENRD)

03

“Definició de la nova estratègia de la
xarxa de desenvolupament rural nacional”
(REDR)

04

“Pastos Forestales y Sistemas
Silvopastorales dentro de la PAC” (RRN)

05

“Modelos de implantación de la medida
leader en España (2014-2020). Analisis y
futuros escenarios” (RRN)

06

“Grup de Treball de Joves” (DARP)

07

“Càtedra del món rural” (Universitat de Vic)

08

“Xarxa sobre Repoblament” (Fundació del
Món Rural)
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LÍNIES DE TREBALL

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE
DESENVOLUPAMENT RURAL, LITORAL I
DE COOPERACIÓ
ARCA participa en projectes de desenvolupament rural, pesquer i de cooperació tot impulsant
iniciatives i propostes a partir de les línies de treball de cada GAL. Alguns exemples en són:

ODISSEU
Incentivar i facilitar el retorn dels i les joves
cap al medi rural, creant un programa que
facilita la seva inserció laboral i que promou
el seu compromís social amb el territori.
(Projecte de cooperació LEADER).
Accions destacades: Creació del programa
de pràctiques universitàries “Ajuts al
Pràcticum ODISSEU”; disseny de la
plataforma “Viure a Rural”; impuls de l’eina
virtual “Retorna”.

RETA
Crear, articular i dinamitzar una Xarxa
d’Espais Test Agraris a Espanya.
(Grup Operatiu del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació)
Accions previstes: Disseny d’una metodologia
innovadora d’implementació dels Espais Test
Agraris; creació de serveis d’acompanyament
als nous agents agraris; implementació
d’Espais Test Agraris en format pilot.

BCN SMART RURAL
Impulsar una estratègia intel·ligent de
desenvolupament del territori rural amb la
innovació i valorització del sector agrari,
silvícola i ramader. (Projecte d’Especialització
i Competitivitat Territorial - PECT)
Accions previstes: Creació dels “Cupons
d’Innovació per a empreses agroalimentàries
i forestals”; impuls de la “Comunitat CORural”; creació d’un escorxador mòbil.
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LEADER

LEADER
AJUTS DIRECTES
Els ajuts Leader són l’eina fonamental dels GAL per a implementar les seves estratègies
de desenvolupament local i representen l’ajut econòmic per a la diversificació de l’activitat
més important dels territoris rurals catalans. Aquests ajuts, dirigits a empreses i institucions,
es sol·liciten en convocatòries de projectes anuals i poden representar fins a un 40% de la
inversió programada. Els projectes sol·licitats, així com el percentatge d’ajut, es seleccionen en
funció de la seva adequació a l’estratègia de desenvolupament de cada territori, així com del
seu impacte en la creació de nous llocs de treball, grau d’innovació, etc.
L’impacte dels ajuts al territori va més enllà de la pròpia inversió, i representa la creació i
consolidació de llocs de treball i d’empreses al territori:

84 M.€

22 M.€

27 %

Inversió

Subvenció aprovada

Mitjana % d’ajut

Dades corresponents a les convocatòries LEADER 2016.1/2016.2 (certificades) i 2017 (aprovada)

235
Noves empreses

551
Projectes
d’ampliació
o millora
d’empreses

960

7.856

Llocs de treball
creats

Llocs de treball
consolidats
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LEADER

LEADER
COOPERACIÓ
Els ajuts a la cooperació permeten als grups Leader
impulsar projectes conjunts per donar resposta
a necessitats i/o problemàtiques del territori. Una
col·laboració i treball en xarxa que, gràcies als
projectes de cooperació estratègics, permet treballar
amb els agents socials i econòmics de cada territori.
En el període actual s’han obert tres convocatòries
de projectes (convocatòries anualitats 2016.1, 2016.2
Públic objectiu

Persones

Públic objectiu

Empreses

Públic objectiu

Institucions

10

i 2017) que han generat la posada en marxa de 9
projectes de cooperació i 21 projectes estratègics,
amb una inversió total de 4.432.574,53€
Els projectes de cooperació han permès als grups
crear més de 60 eines, recursos i serveis dirigits a les
empreses, institucions i ciutadania dels territoris rurals
catalans. Destaquen:

L’APP Pedra Seca

Plataforma Viure a Rural

Projecte Leader Natura

Número de descarregues

Número de visites

Número d’experiències rurals i de
natura creades

1.700 descàrregues

8.143 visites

93

Número de publicacions

Número de recursos
publicats

22.000 construccions de
pedra seca catalogades

1.630

Enegest, una eina de gestió
energètica (anualitat 2018)

Pràcticum ODISSEU

Plataforma cowocatrural.cat

Número d’empreses que han
utilitzat l’eina

Número de joves que han fet
pràctiques

Número de coworkers adherits

97

99

74

Nombre d’informes
energètics realitzats

Empreses que han participat
al Pràcticum

Número d'espais adherits

78

83

Usuaris registrats

% inserció laboral

184 (620 usuaris registrats
en total)

20%

Cúpula GUSTUM

Programa educatiu FER

Projecte Espais Naturals de
Ponent

Escoles visitades

Escoles participants

Activitats realitzades

141

51

73

Número d’alumnes

Número d’alumnes

Assistents

14.731

1.477

2894

Material divulgatiu i
pedagògic

Número empreses
participants (entrevistes, visites)

Espai naturals catalogats

6 jocs educatius i 14
càpsules audiovisuals

78
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Creació del portal web
naturexperience.cat
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FITES DE FUTUR
Declaració de La Seu

El programa Leader té com a objectiu
millorar la qualitat de vida les zones
rurals, i fomentar-ne la diversificació
econòmica amb ajuts adreçats a
microempreses, PIMEs i entitats del
territori. Un suport que es tradueix en

MULTIFONS
REPOBLAMENT
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC
CONSERVACIÓ
DEL PATRIMONI
INFRAESTRUCTURES
DIGITALS

una transformació i posada en valor del
món agrari, així com una millora dels
serveis a les persones.
El LEADER, doncs, és una eina clau que
ha permetre donar resposta als reptes
als que s’enfronta el món rural català:

Fer realitat l’accés dels Grups d’Acció Local al
multifons.
Revertir la dinàmica poblacional dels territoris
rurals i lluitar contra el despoblament.
Recolzar l’entramat socioeconòmic del territori,
en especial l’emprenedoria, les PIMEs i
microempreses i l’economia cooperativa.
Treballar per un bon desplegament de les
polítiques de protecció del medi natural en
consonància amb el desenvolupament de
l’activitat econòmica.
Fer arribar la fibra òptica i la cobertura mòbil a
tot el territori.

TRANSICIÓ
ENERGÈTICA

Establir un marc regulador i normatiu clar
que permeti el desplegament del pacte de la
transició energètica.

COMARQUES DE
MUNTANYA

Alinear els fons sectorials i desenvolupar una
estratègia única i integradora per a aquests
territoris.

INFRAESTRUCTURES
VIÀRES
SERVEIS
RECONNEXIÓ
MÓN URBÀ,
LITORAL I URBÀ

Treballar per unes infraestructures viàries de
qualitat arreu del territori i reordenar el transport
públic segons necessitats.
Mantenir i redimensionar els serveis bàsics
d’atenció a les persones.
Cal promoure l’entesa i respectar les
dinàmiques i pràctiques tradicionals del
món rural i litoral, i les activitats que s’hi
desenvolupen.
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA
C/Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona (Lleida)
Telèfon: 973 48 17 52
E-mail: comunicacio@arca.cat
www.arca.cat
www.desenvolupamentrural.cat
ARCA Desenvolupament Rural
@desruralcat
comunicacio@arca.cat

