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Presentació 
 
L’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) som la xarxa 
dels Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL), seleccionats en el marc de l’Eix 4 
LEADER del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) pel període 
2007-2013, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural (DAR). 
 
Som una entitat sense ànim de lucre creada al 2005 que reprèn la seva activitat el 
20 de gener de 2010, per la voluntat dels nous 13 grups d’acció local catalans 
constituïts pel període de programació 2007-2013. 
 
Actuem com interlocutor directa entre els GAL i el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (DAR), i amb la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), 
de la qual em som socis, així com  amb altres xarxes nacionals i regionals vinculats a 
l’enfocament LEADER. 
Alhora, ARCA és un facilitador i dinamitzador, principalment per les tasques de 
coordinació i assistència tècnica; d’organització d’activitats diverses; de participació 
en diferents estaments i a diferents nivells; de generació d’idees, entre altres.  
Per aquest motiu, a ARCA estructurem la nostra actuació en 4 eixos: 

1. Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL.  
2. Eix 2: La comunicació i difusió de projectes, bones practiques i 

metodologies.  
3. Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres 

estaments.  
4. Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i de cooperació.  

Essent una de les característiques de l’entitat i del propi enfocament LEADER el 
treballar en xarxa i en cooperació: 

� En xarxa , com a mitjà per a la transferència de bones pràctiques, de difusió 
de la innovació i aprofitament de les lliçons apreses en el desenvolupament 
rural i local. 

� En cooperació , que permet la relació i compromís entre GAL i altres actors 
rurals de la mateixa regió, d’altres regions o d’altres països, per ajudar a 
impulsar les estratègies de desenvolupament rural dels territoris, les 
activitats locals, resoldre necessitats o donar valor afegit als recursos locals. 

 
 

Una manera de treballar i entendre el desenvolupament rural que 
passa de ‘compartir informació’ a ‘actuar en comú’ i ‘d’aprendre 

junts’ a ‘fer junts’. 
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Missió, Visió i finalitats 
Missió 

Ser l’ens de representació dels grups d’acció local LEADER davant d’entitats i 
d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en col·laboració amb el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). 

Visió 
Esdevenir un referent del desenvolupament rural a Catalunya:  per als grups GAL, 
donant-los el suport necessari; i pels mitjans de comunicació, englobant tota la 
informació relacionada amb el medi rural ens els mitjans. 

 

Finalitats 
 
1. Promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament 
integral del medi rural. Sense cap ànim de limitar-ne s’inclouen: 

� les que potenciïn les economies i produccions locals amb incidència en la 
valorització i recuperació de recursos naturals, culturals i patrimonials 
(sector agroalimentari; artesania; turisme rural, natural i cultural; comerç; 
petites i mitjanes empreses; emprenedoria; serveis a la comunitat, entre 
altres); 

� les que generin ocupació qualificada, que contribueixin a la inserció laboral i 
a la millora de la formació professional; 

� les que millorin la qualitat de vida de les persones, que contribueixin a 
l’adaptació al canvi, i especialment amb aquells col·lectius més desfavorits 
i/o amb risc d’exclusió; 

� les que contribueixin al desenvolupament i empoderament de les dones en 
el medi rural per a una efectiva igualtat d’oportunitats; 

� les que contribueixin al retorn i l’arrelament dels i les joves al medi rural i 
permetin establir un marc idoni pel seu desenvolupament educatiu, laboral, 
residencial i de qualitat de vida; 

� l’aplicació de manera transversal, de la perspectiva de gènere i de 
sostenibilitat a totes les actuacions i projectes anteriors. 

 
2. Millorar la consecució dels objectius dels GAL i del Desenvolupament Rural de 
Catalunya en general, mitjançant l’assistència tècnica als GAL en un marc de treball i 
debat participat; 
 
3. Millorar les capacitats dels GAL mitjançant la realització d’eines i accions 
formatives; 
 
4. Fomentar la cooperació interterritorial i transnacional; 
 
5. Participar en xarxes nacionals i internacionals, per tal d’assolir la representació 
idònia que permeti al desenvolupament rural català ser un referent; 

 
6. Establir relacions de col·laboració amb altres institucions i entitats, tant públiques 
com privades, afins i d’ordre local, regional, estatal i internacional; 
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7. Fer el seguiment i avaluar el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i 
les actuacions dels GAL en el període 2007-2013 i llurs períodes successius, així 
com de les actuacions dels GAL pel Programa de Desenvolupament Rural 
Sostenible 2010-2014 i llurs períodes successius. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qui som ? 
 
Son socis d’ARCA els 13 grups d’acció local (GAL) en qualitat de soci amb veu i vot i 
el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) en qualitat de soci 
amb veu però sense vot. Cada grup GAL designa dos representants seus com a 
membres de l’assemblea de l’ARCA, un dels quals és el president /a del GAL. 

 
 

Junta Directiva, anualitat 2010 

President Xavier Casoliva i Pla 

Vicepresident primer Josep Masdeu i Isern 

Vicepresident segon Joan Reñé i Huguet 

Secretari Ricard Pons i Pico 

Tresorer Josep Lluís Balsells i Balsells 

Vocal 1 Ramon Turrats i Muntadas 

Vocal 2 Mª del Carme Mansilla i Cabré 

Vocal 3 Bernat Pellisa i Sabaté 

Vocal 4 Francesc Borrell i Grau 
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ASSEMBLEA GENERAL 

AMB VEU I VOT 

GRUP D’ACCIÓ LOCAL (GAL)  JUNTA DIRECTIVA ARCA   

Consorci per al Desenvolupament de 
la Catalunya Central 

Xavier Casoliva i Pla 
(president del GAL) 

Pere Masana i Nadal 

Consorci Leader Priorat - Baix Camp Josep Masdeu i Isern Josep Antoni Robles i Cerezo 
(president del GAL) 

Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell Joan Reñé i Huguet 
Rosa Maria Mora i Valls 

(presidenta del GAL) 

Consorci Garrigues per al 
Desenvolupament del Territori 

Ricard Pons i Pico 

 Josep Lluís Balsells i Balsells 
(president del GAL) 

Associació per la Gestió del Programa 
Leader Ripollès Ges Bisaura 

Ramon Turrats i Muntadas 
(president del GAL) 

David Mascarella i Terradellas 

Consorci de Desenvolupament Alt 
Camp, Conca de Barberà i Anoia 

Mª del Carme Mansilla i Cabré 
(presidenta del GAL) Jordi Mercader i Parés 

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques 

Bernat Pellisa i Sabaté Àngel Ferràs i Tomàs 
(president del GAL) 

Centre de Desenvolupament Rural 
Pallars - Ribagorça 

Francesc Borrell i Grau Ramon Villuendas i Palobart 
(president del GAL) 

Consorci per al Desenvolupament del 
Baix Ebre i Montsià  

Rubén Alegria i Maureso 
(president del GAL) 
Jordi Boronat i Ferré 

Consorci GAL Alt Urgell -Cerdanya  
Jesús Fierro i Rugall 
(president del GAL) 

Màximo Domínguez i Carbonell 

Associació pel Desenvolupament 
Rural de la Catalunya Central 

 
Lluís Torrentó i Calmet 

(president del GAL) 
Mercè Cardona i Junyent 

Consorci Grup d’Acció Local Noguera 
– Segrià Nord 

 
Vicent Font i Bernaus 
(president del GAL) 
Miquel Aguilà i Barril 

Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la zona Nord –
Oriental de Catalunya (ADRINOC) 

 

Joan Espona i  Agustín 
(president del GAL) 

Manel Sánchez i Lirola 
 

AMB VEU, SENSE VOT 

Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya 

 

Jordi Bertran i Muntaner 
(Director General de 

Desenvolupament Rural) 
Laura Dalmau i Pol 

(Subdirectora General 
d’Estratègia Rural) 
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Equip tècnic ARCA 
 
Gerent:  
Laura Ibànyez i Ramon  
gerencia@arca-dr.cat  

 
Tècnica, responsable Administració i Comunicació 
Gemma Ribalta i Sala 

 administracio@arca-dr.cat  / comunicacio@arca-dr.cat  
 
Tècnica, projectes de cooperació i formació 
Gemma Estany i Ferrer 
tecnic1@arca-dr.cat  

 
Responsable Administratiu i Financer (RAF) 
Sílvia Vilaseca i Casafont 
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Programa de desenvolupament Rural de Programa de desenvolupament Rural de Programa de desenvolupament Rural de Programa de desenvolupament Rural de 
Catalunya (PDR) 2007Catalunya (PDR) 2007Catalunya (PDR) 2007Catalunya (PDR) 2007----2013 i Eix 4. 2013 i Eix 4. 2013 i Eix 4. 2013 i Eix 4. 
LEADERLEADERLEADERLEADER    
 

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 és l’eina de 
implementació de les directrius i estratègies en matèria de desenvolupament rural 
tant a nivell comunitari, estatal com autonòmic, amb una especial atenció al sector 
agrari. 

A Catalunya, el 62% del territori és zona rural on hi viuen el 10% dels habitants. 
Aquestes xifres evidencien la importància de tenir un Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) propi per a Catalunya, que pel període 2007-2013 
s’estructura en tres eixos temàtics i un quart eix  metodològic, l’enfocament 
LEADER: 

� Eix 1: Augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal. 
� Eix 2: Millora del medi ambient i de l’entorn rural. 
� Eix 3: Qualitat de vida a les zones rurals i diversificació de l’economia rural. 
� Eix 4: Aplicació de la metodologia Leader. 

EL PDR de Catalunya 2007-2013 compta en el seu conjunt amb un pressupost 
programat de 1.061.973.125 euros, dels quals, 106.446.374 € es destinen a l’eix 
LEADER.  

L’enfocament LEADER està dissenyat per ajudar als agents del món rural a millorar 
el potencial del seu territori i en promoure l’aplicació d’estratègies integrades i de 
qualitat per al desenvolupament sostenible de les zones rurals, essent els seus 7 
trets característics: 

� Estratègies locals de desenvolupament 
� Enfocament de baix a dalt (bottom-up) 
� Partenariats locals públic - privats 
� Facilitació de la innovació en zones rurals 
� Integració i  accions multisectorials  
� Treball en xarxa (networking) 
� Cooperació  

 
Per al període 2007-2013, LEADER entra en la seva quarta generació, després de 
les iniciatives Leader II i Leader +, i l’experiència del programa Proder, amb la 
novetat que s’inclou en el Programa de Desenvolupament Rural, junt amb la resta 
d’eixos del PDR. 
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Per a la seva aplicació,  s’han seleccionat un total de 13 Grups d’Acció Local (GAL) 
amb les respectives estratègies locals, que representen el 66% del territori de 
Catalunya, amb el 8% de la població total, el 51,8% dels municipis catalans i una 
densitat mitja de la zona LEADER de 27 habitants per km2.  

Les 13 estratègies locals es basen fonamentalment en mesures dirigides al 
desenvolupament de l’economia i la qualitat de vida de les zones rurals i incorporen, 
com a valor afegit i innovador al programa LEADER, l’aplicació de la 
Responsabilitat Social i Empresarial mitjançant l’aplicació d’un codi de gestió 
sostenible que es concreta amb un assessorament i actuacions de caire econòmic, 
medi ambiental i de responsabilitat social a les empreses beneficiàries d’ajuts 
LEADER.  

Són mesures d’aplicació del LEADER a Catalunya: 
� La millora dels processos de transformació i comercialització dels productes 

agraris 
� La creació i desenvolupament de microempreses 
� El foment d’activitats turístiques 
� La conservació i millora del patrimoni rural 
� La cooperació entre grups d’acció local de Catalunya 
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Resum d’activitats 
 
ARCA estructura la seva actuació en 4 eixos: 

1. Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL.  
2. Eix 2: La comunicació i difusió de projectes, bones practiques i 

metodologies.  
3. Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres 

estaments.  
4. Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i de cooperació.  

 

EIX 1: Suport tècnic als grups GAL 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Objectiu:  

Millorar l’operativitat i funcionament dels GAL mitjançant la coordinació dels 
grups i la facilitació del recursos pel desenvolupament de les seves tasques. 

Accions realitzades:  

    . Facilitació de recursos i formació :  
- Actualització de bases de dades. 

- Informació sobre seminaris especialitzats i/o jornades d’interès: mitjançant els 
butlletins i el web ‘ www.desenvolupamentrural.cat ‘.  

- Capacitació tècnica als equips dels GAL. 

  . Assistència tècnica en projectes: 
- Coneixement d’altres xarxes d’interès pels grups GAL i les seves entitats 

membres. 

- Projectes de cooperació i altres: recerca de socis; revisió i propostes de millora 
de la planificació i de la redacció de projectes de cooperació, per part dels GAL 
catalans. 

-  Avaluació de les propostes de projectes de cooperació de grups de fora de 
Catalunya i difusió de les mateixes.  

  . Intercanvis d’experiències entre territoris:  
- Recepció, co-organització i logística de les visites tècniques que es realitzen a 

Catalunya. 

  . Cartera de recursos financers : 
- Negociació de convenis amb entitats d’estalvi i de crèdit bancàries per 

productes i serveis financers pels GAL i els beneficiaris finals d’ajuts. LEADER.  
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Jornades i cursos 
Dimarts, 16 de març 
Assumpte:  Jornada de presentació de projectes de cooperació i pilot de la Red 

Rural Nacional (RRN) 
Ubicació  Madrid  
Assistents: gerents dels grups ‘Consorci pel Desenvolupament de la Catalunya 

Central’, ‘Associació per la Gestió del programa LEADER Ripollès 
Ges Bisaura’, ‘Consorci Intercomarcal d’iniciatives 
Socioeconòmiques’; gerent i president d’ARCA 

 
 
Dijous, 25 de març 
Assumpte:  Reunió  Pla de Treball ARCA 2010 
Ubicació:  Seu del DAR a Barcelona 
Assistents: cap del Servei de Dinamització de l’Economia Rural del DAR; 

gerents dels grups GAL i gerent d’ARCA 
 
 
Dilluns, 26 d’abril – Dijous, 29 d’abril  
Assumpte:  Fòrum a Càceres sobre “Las mujeres en el desarrollo sostenible 

del medio rural”. Organitza el Ministeri de Medi Ambient, i Medi 
Rural i Marí 

Ubicació  Càceres 
Assistents:  gerent del Consorci LEADER Priorat - Baix Camp; president, 

gerent i tècnica d’ARCA 

 

 

 

 

Dimecres, 5 de maig 

Assumpte:  Jornada de presentació del  
projecte LEADER en Xarxa 
Ubicació  Montblanc 
Assistents:  Cap del  Servei de Dinamització de 
l’Economia Rural del DAR; gerents i tècnics dels grups 
GAL; gerent i tècnic d’ARCA 
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Divendres,  28 de maig  
Assumpte:  Jornada Responsabilitat Social Empresarial del projecte de 

cooperació RSE   
Ubicació  Consell Comarcal del Solsonès   
Assistents:   president del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya 

Central i d’ARCA  i tècnica d’ARCA 
 
 
Dijous, 17 de juny  
Assumpte:  Seminari ‘Liderar dinàmiques de canvi al territori’. 1ª sessió 
Ubicació:  Seu del Consell Comarcal de l’Urgell, Tàrrega  
Assistents:  Gerents dels grups GAL i gerent d’ARCA   
 
 

 
 
Curs de Gestió i Planificació de 
projectes de COOPERACIÓ 
Dates: 
. Juliol: dies 2, 9, 16, 22 i 23 
. Setembre: dies  3, 10 i 17 
Ubicació: 
Montblanc, Berga, Barcelona (seu 
del DAR), Planes de Son i Barcelona 
(Seu del col·legi de Politòlegs i 
Sociòlegs de Barcelona) 
Assistents: gerents i tècnics dels 
grups GAL; gerent i tècnic d’ARCA 
 
 

 
 
Dimarts, 13 de juliol 
Assumpte:  Curs “Marketing Territorial”   
Ubicació:  Seu de la REDR, Madrid.  
Assistents:  tècnics de comunicació dels grups GAL i les Xarxes Regionals 

pertanyents a la REDR 
 
 
Dimecres, 22 de setembre 
Assumpte:  Curs “La 
comunicación en el grupo de 
desarrollo rural”   
Ubicació:  Seu de la 
REDR, Madrid 
Assistents:  
tècnics de comunicació dels 
grups GAL i les Xarxes Regionals 
pertanyents a la REDR 
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Dimecres, 13 d’octubre  
Assumpte:  Premis a l’Excel·lència a la Innovació per les Dones Rurals 
Ubicació  seu del MARM, Madrid  
Assistents:  president d’ARCA en representació dels grups catalans 
 
 
13, 14 i 15 d’octubre, Jornades de formació de RSE organitzades per la 
Fundació Garrotxa Líder i ADRINOC 

 
Assumpte:  
Jornades de formació en RSE , 
gestió econòmica, mediambiental i 
LOPD 
Ubicació:  
Seu del CTFC, Solsona 
Assistents: 
Gerents (sessió dia 13) i tècnics 
RSE dels grups GAL catalans i els 
altres 5 grups GAL participants en 
el projecte (Balears i Aragó). 
Gerent i tècnica d’ARCA 
 
 
 

 
 
 
Dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28 d’octubre 
Assumpte:  Workshop del projecte “LEADER en Xarxa”: disseny i consens de 

processos 
Ubicació:  Flix   
Assistents:  gerents i tècnics dels grups GAL; gerent i tècnic d’ARCA; 

representants del Servei de Dinamització de l’Economia Rural del 
DAR 
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Dijous, 4 de novembre  
Assumpte:  Curs “Com es comunica el món rural?”. Organitzat per la Fundació 

del Món Rural 
Ubicació:  Seu del DAR, Lleida  
Assistents:  tècnica de comunicació d’ARCA 
 
 
Dijous, 4 de novembre  
Assumpte:  Curs “Com elaborar un pla de comunicació?”   
Ubicació:  Seu Col·legi de Periodistes, Lleida  
Assistents:  tècnica de comunicació d’ARCA  
 
 
Dimarts 23 de novembre – divendres 26 de novembre 
Assumpte:  Assistència al Seminari del projecte PADIMA (Euromontana) 
Ubicació  Torino, Itàlia  
Assistents:  tècnica cooperació ARCA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dimarts 14 de desembre 
Assumpte: 15è aniversari de la REDR. Lliurament de Premis LEADER 2010 
Ubicació: Círculo de Bellas Artes de Madrid 
Assistents: president d’ARCA i 8 gerents de GAL catalans 
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Manual de gestió LEADER 
Dijous, 25 de març 

Ubicació:  Delegació del DAR, Barcelona 

Assistents:  grup de treball format per 6 gerents de grups i gerent d’ARCA  

 

Dilluns, 19 d’abril 

Ubicació: Seu d’ARCA a Solsona 

Assistents:  grup de treball format per 6 gerents de grups i gerent d’ARCA 

 

Dilluns, 24 de maig 

Ubicació  Consell Comarcal de la Noguera, Balaguer 

Assistents:   grup de treball format per 6 gerents de grups i gerent d’ARCA; 

consultors: Joan Mas i Gabriel Márquez 

 

Dimarts, 29 de juny  

Ubicació:  Consell Comarcal de les Garrigues, Les Borges Blanques 

Assistents:  grup de treball format per 6 gerents de grups; consultor: Xavier 

Terribas 

 

Dimecres, 14 de juliol  

Ubicació:  Arxiu Comarcal a Móra d’Ebre 

Assistents:  grup de treball format per 6 gerents de grups i gerent d’ARCA 

 

Dimecres, 15 de setembre  

Ubicació:  Seu d’ARCA a Solsona 

Assistents:  grup de treball format per 6 gerents de grups i gerent d’ARCA 
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Recepció de visites a territoris LEADER de 
Catalunya 

 

Del 17 al 20 de maig: Visita de la Red Asturiana de  Desarrollo Rural 
Recepció el dia 17 de maig amb el Conseller a la seu del DAR a Barcelona. 
Assisteixen els gerents dels grups GAL i alguns representants dels grups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 18 al 20 de maig: visites als territoris LEADER ‘Associació per la Gestió del 
Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura’; ‘Associació per Desenvolupament Rural 
de la Catalunya Central’; ‘Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord-Oriental de Catalunya’. 
 

 
 

Al centre: Hble. Sr. Conseller Joaquim Llena i Cortina; Sr. Francisco González Méndez, 
president de la Red Asturiana de Desarrollo Rural i Sr. Xavier Casoliva i Pla, president d’ARCA 
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Del 20 al 21 de maig: Visita del GAL romanès ‘Rezer batia Delta Dunarii’.  
Durant el dia 20 de maig es realitzen visites a projectes subvencionats per LEADER 
del territori ‘Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià’, acompanya 
el gerent del grup. 
 
El dia 21 de maig es fa una recepció i jornada tècnica a la seu del GAL. Participen 
els gerents del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià; del 
Consorci Intercomarcal d’iniciatives Socioeconòmiques; del Consorci LEADER 
Priorat-Baix Camp; del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central; 
del Grup d’Acció Local Litoral Costa de l’Ebr i la gerent d’ARCA 
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EIX 2: Comunicació i difusió de bones pràctiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Butlletí Recursos i Butlletí LEADER News 
� Butlletí Recursos : butlletí informatiu d’enviament quinzenal als equips 

tècnics LEADER, sobre fons de finançament, actes de interès, recursos 
formatius i documents d’interès. 
Durant el 2010 s’han enviat 11 butlletins. 
 

� Butlletí LEADER News : butlletí corporatiu dels grups GAL i ARCA, 
d’enviament bimensual amb un recull de les activitats i projectes que es 
realitzen als territoris LEADER de Catalunya. L’objectiu és visualitzar i 
donar ressò a la tasca que desenvolupen els grups GAL entorn el 
desenvolupament rural. 
Durant el 2010 s’ha enviat el primer butlletí, de presentació del LEADER, 
els grups GAL i ARCA.  

 

Inici del projecte de la plataforma 
‘desenvolupamentural.cat’  
 
Dimarts, 16 de novembre  
Assumpte:  Jornada de presentació del projecte LEADER en Xarxa 
Ubicació  seu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC),  Solsona 
Assistents:  DAR: Sr. Jordi Bertran, Director General de Desenvolupament 

Rural; Sra. Laura Dalmau, Subdirectora General d’Estratègia Rural 
i el Sr. Josep M. Martí, cap del Servei de Dinamització de 
l’Economia Rural.  
ARCA: Sr. Xavier Casoliva, president; Sra. Laura Ibáñez, gerent. 
Equip tècnic del projecte LEADER en Xarxa 
Membres, gerents i personal tècnic dels grups GAL 

Objectiu:  
Incrementar la presència en els mitjans de difusió i comunicació de les actuacions i 
projectes que realitzen els GAL i l’ARCA i que contribueixen al desenvolupament del medi 
rural català.  
 
Accions realitzades:  
II1. Elaboració i revisió del Pla de comunicació d’ ARCA, memòria d’activitats i pla de 
treball anuals . 
 
II2. Gestió de la comunicació entre els grups GAL i ARCA : 

- Creació de la imatge corporativa d’ARCA 
- Elaboració i enviament del Butlletí Recursos i Butlletí LEADER News 
- Participació d'ARCA i els grups GAL en jornades i seminaris de treball e 

investigació entorn el desenvolupament rural 
- Desenvolupament de la plataforma ‘www.desenvolupamentrural.cat’ 
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EIX 3: Representativitat en altres estaments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunions de la Red Española de Desarrollo 
Rural (REDR) 
Dimecres, 3 de març 
Assumpte:   Junta Directiva de la REDR   
Ubicació:  Seu de la REDR, Madrid 
Assisteixen:  President; vicepresidents i gerent d’ARCA 
 
Dimarts, 27 d’abril  
Assumpte:  Junta Directiva de la REDR   
Ubicació:  Càceres 
Assisteixen:  president i gerent d’ARCA 

 

Objectiu:  
Assolir la representació idònia que permeti al desenvolupament rural català ser un 
referent. 
Defensar i representar els interessos i projectes catalans davant el Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí; el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
(DAR) de la Generalitat de Catalunya i davant altres organismes oficials d’àmbit 
nacional o internacional. 
 
Accions realitzades:  
III1. Participació i interlocutor de l’ARCA en xarx es regionals, estatals, 
europees: 
 
- Red Española de Desarrollo Rural (REDR): participació, seguiment d’actuacions, 
assistència a reunions i retorn als grups GAL catalans. 
 
III2. Reunions de seguiment programa LEADER, Progra ma de 
Desenvolupament Rural (PDR) i altres 
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Dimecres, 28 d’abril  
Assumpte:  Assemblea General de la  REDR   
Ubicació: Càceres 
Assisteixen:  president, gerent i tècnica d’ARCA; gerent del Consorci LEADER 

Priorat-Baix Camp 
 
Dimarts, 13 de juliol 
Assumpte:   Junta Directiva de la REDR 
Ubicació:  Seu de la REDR, Madrid 
Assisteixen:  president i gerent d’ARCA 
 
 
Dimarts, 5 d’octubre  
Assumpte:   Junta Directiva de la REDR 
Ubicació:  Seu de la REDR, Madrid 
Assisteixen:  president i gerent d’ARCA 
 
 

Reunions ARCA – DAR // ARCA – grups 
GAL 
Dilluns, 21 de juny  
Assumpte:  Jornada formativa sobre Certificació d’Expedients 
Ubicació:  Reus 
Assistents:  equip tècnic del Servei de Dinamització de l’Economia Rural del 

DAR, gerents dels grups GAL  
 
Dilluns, 13 de setembre  
Assumpte:  Reunió comitè de seguiment ARCA 
Ubicació:  Seu del DAR a Barcelona 
Assistents:  Cap i equip tècnic del Servei de Dinamització de l’Economia Rural 

del DAR i gerent d’ARCA 
 
Dimecres, 13 de desembre  
Assumpte:  Reunió comitè de seguiment ARCA 
Ubicació:  Seu del DAR a Barcelona 
Assistents:  Subdirectora General d’Estratègia Rural i cap del Servei de 

Dinamització de l’Economia Rural del DAR 
 
 

Reunions Gerents grups GAL -  DAR 
 
Reunions de seguiment mensuals del programa LEADER amb els gerents de grups 
GAL i l’equip del Servei de Dinamització de l’Economia Rural del DAR. 
Realitzades a la seu del DAR a Barcelona, els dies: 19 de febrer, 19 de març, 28 de 
maig, 5 de juliol, 13 de setembre, 20 de setembre i 13 de desembre. 
Realitzades a Solsona, a la seu del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
(CTFC), el dia 16 de novembre. 
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Comitè de Seguiment del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 
2007-2013 
 
Dimarts, 22 de juny 
Assumpte:  Reunió de Comitè    
Ubicació:  Seu del DAR a Barcelona 
Assistents:  gerent d’ARCA en representació dels grups GAL i la mateixa ARCA 

 

 

 

EIX 4 : Participació en projectes de desenvolupament rural 

i de cooperació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reunions amb entitats per col·laboracions en 
projectes 
 
Dimecres, 17 de març 
Assumpte:  Reunió amb el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de 

Lleida per la presentació del projecte de cooperació catalana ‘De 
gust. Descobrim els productes de la terra: del Pirineu a la Plana’ 

Ubicació:  seu del Patronat a Lleida 
Assistents: President i directora del Patronat; 2 diputats; gerents dels 6 grups 

GAL de la demarcació de Lleida; president i gerent d’ARCA 
 

Objectiu:  
Potenciar projectes estratègics pel Desenvolupament Rural de Catalunya. 
Treballar per la transparència, la coordinació i el treball en xarxa amb entitats 
que treballen i gestionen projectes en i pel desenvolupament rural de 
Catalunya. 
 
Accions realitzades:  
IV1. Viatge de prospecció a Suècia: 
- Viatge a Suècia per conèixer les actuacions i les polítiques de 
desenvolupament rural del país per a possibles col·laboracions en projectes de 
cooperació internacional 
 
IV2. Participació com a coordinador o partner en al tres projectes i 
iniciatives comunitàries i/o internacionals : 
-Participació en la gira tècnica de la FAO (programa anual de formació en 
Desenvolupament Rural adreçat a dirigents de 7 països llatinoamericans). 
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Dimarts, 25 de maig  -  Dilluns, 6 setembre 
Assumpte:  Reunió de seguiment amb el Patronat de Promoció Econòmica 

sobre el projecte ‘De gust’ 
Ubicació  seu del Patronat a Lleida 
Assistents:   directora i tècnic del patronat, gerent del Consorci LEADER Urgell - 

Pla d’Urgell i gerent d’ARCA 
 
Dimecres,  30 de juny 
Assumpte:  Reunió amb la Representant, Sra. Elena Saraceno, de la Xarxa 

Europea de Desenvolupament Rural (ENARD). Avaluació de la 
gestió del programa LEADER a Catalunya com a regió europea 
d’estudi escollida per ENARD i la Comissió Europea 

Ubicació:  seu d’ARCA, Solsona 
Assistents:  Elena Saraceno, consultora europea i membre d’ENARD; Jordi 

Rossell, consultor en desenvolupament rural; gerent del Consorci 
per al Desenvolupament de la Catalunya Central; president i gerent 
d’ARCA 

 

Altres iniciatives 
Viatge de prospecció a Suècia: del  27 de setembre al 3 d’octubre 
Visita d’una delegació catalana formada per representants polítics i gerents dels 
grups GAL i representants del DAR, a diferents grups GAL de la zona sud-oest de 
Suècia. Presentació dels programes de desenvolupament rural català i suec. 
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Participació en la girà tècnica de la FAO del Progr ama anual de formació en 
Desenvolupament Rural, adreçat a dirigents de 7 paï sos llatinoamericans , del 
29 novembre al 3 desembre. 
 
Participació dels gerents dels grups GAL Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central i Consorci LEADER Urgell - Pla d’Urgell, com a ponents en el curs 
realitzat a Argentina. 
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 Comptes anuals 
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Compte de pèrdues i guanys 

 

Import net de la xifra de negocis  405.453,78 

. ingressos serveis tècnics 35.314,38 

. quotes ARCA 16.900,00 

. quotes REDR 15.600,00 

. quota extraordinària ARCA 3.840,00 

. subvencions 333.799,40 

Altres ingressos d’explotació  1.476,38 

Amortització acumulada aplicació informàtica software (afectat per 
subvenció) 

1.476,38 

Despeses d e personal  -69.490,81 

. sous i salaris -53.965,25 

. seguretat social a càrrec de l’empresa -15.208,71 

. prevenció riscos laborals -316,85 

Altres despeses d’explotació  -288.920,52 

. serveis tècnics professionals -249.642,77 

. despeses de notaria -618,15 

. despeses financeres, comissions bancàries -1.961,80 

. publicitat i comunicació -13.040,78 

. telefonia mòbil -785,02 

. fax -253,91 

. dietes i desplaçaments en factura -3.664,97 

. material fungible -4.699,84 

. serveis de la responsable administratiu financer -1.922,08 

. gestoria -831,35 

. formació -562,75 

. correus i missatgeria -122,73 

. serveis ús oficina -2.596,00 

. adquisició equipament informàtic -498,75 
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. altres serveis -5.019,62 

Amortització de l’immobilitzat  -2.086,24 

RESULTAT D’EX PLOTACIÓ 46.432,59 

Ingressos financers  1.53 

RESULTAT FINANCER  1,53 

RESULTAT ABANS IMPOSTOS  46.434,12 

Impostos sobre beneficis  -1.007,46 

RESULTAT DE L’EXERCICI  45.426,66 

Imports en €. 
 

 

Balanç de situació 
 

ACTIU 

ACTIU NO CORRENT 49.021,83 

Immobilitzat intangible  49.021,83 

. hardware 3.207,67 

. aplicacions informàtiques software i complements 47.900,40 

. amortització acumulada aplicacions informàtiques hardware -609,86 

. amortització acumulada aplicacions informàtiques software -1.476,38 

ACTIU NO CORRENT 279.341,55 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar  251.048,93 

Clients per vendes i prestació de serveis 24.913,97 

Altres deutors 226.134,96 

. hisenda pública deutora per IVA 29.143,96 

. Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 196.991,00 

Efectiu altres actius líquids equivalent  28.292,62 

. bancs 28.292,62 

TOTAL ACTIU  328.363,38 

Imports en €. 
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PASSIU 

PATRIMONI NET 91.850,68 

Fons propis  45.426,66 

. excedent d’exercici 45.426,66 

Subvencions, donacions, llegats rebuts  46.424,02 

. subvencions oficials de capital 46.424,02 

PASSIU NO CORRENT 196.074,00 

Deutes a llarg termini  196.074,00 

. préstec ICCA 187.141,45 

. dipòsits garanties definitives expedients de contractació 8.932,55 

PASSSIU CORRENT 40.438,70 

Deutes a curt termini  33.000,00 

. deutes amb entitats de crèdit 33.000,00 

Creditors comercials, altres comptes a pagar  7.438,70 

. creditors per prestacions de serveis 795,13 

. hisenda pública creditor per IRPF 2.819,07 

. hisenda pública creditor per impost de societats 1.007,46 

. seguretat social creditora per quota SS empresa 2.817,04 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  328.363,38 

Imports en €. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Més informació a: 
www.desenvolupamentrural.cat  

www.arca-dr.cat  
 

 

  


