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PRESENT

AVANCEM
FUTUR

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya acaba aquest 2019 amb 
la renovació dels seus òrgans directius, conseqüència dels canvis en els 
representants institucionals dels grups GAL.  Començo, doncs, agraint la 
feina feta durant aquests 3 anys a la Junta Directiva i Assemblea, pel seu 
treball i implicació; a l’equip tècnic, per la seva perseverança i dedicació; 
així com als grups GAL i al Departament d’Agricultura, amb els quals hem 
treballat colze a colze per endegar nous projectes arreu dels territoris rurals 
del nostre país. 

Enguany, la nostra entitat ha seguit participant en actes i jornades d’àmbit 
nacional i internacional, consolidant-se així com un ens de referència en 
l’àmbit del desenvolupament rural. Així, entre altres, hem format part 
del comitè organitzador del  “2n Congrés del Món de la Masia:  Passat, 
present i futur del territori rural català”; hem participat als seminaris europeus 
“NetworX – Inspiring Rural Europe” i “Cooper’Act”;  i hem sigut presents 
al saló per a PIMES i emprenedoria “Bizbarcelona”.  En paral·lel, seguim 
representant als grup Leader en  fòrums de debat i grups de treball entorn 
temàtiques d’interès com les “smart villages”, el repoblament, el programa 
Leader 2021-2027, i l’Agenda 2030. Un grup de treball, aquest darrer, 
d’especial rellevància pel futur del nostre territori, i que ha elaborat l’“Acord 
nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya”, que ha de permetre avançar 
en compromisos concrets per assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

Paisatge de secà. Artesa de Lleida



Pel que fa als projectes promoguts des d’ARCA, destaquem la quarta edició del “Pràcticum 
ODISSEU”, amb un augment de pressupost que ha permès oferir fins a 72 ajuts;  la posada 
en marxa del projecte d’innovació “RETA: Xarxa d’Espais Test Agraris”, amb l’objectiu 
crear i dinamitzar una Xarxa d’Espais Test Agraris a Espanya; i la implementació del PECT 
“BCN Smart Rural”, amb actuacions com la primera convocatòria dels “Cupons d’Innovació” 
o l’assessorament a cooperatives i associacions de productors.

Un any on també vull destacar el suport tècnic facilitat als grups, en especial en l’àmbit 
formatiu. Conjuntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya – EAPC, s’ha 
dissenyat un programa de “Formació Directiva” per tal de contribuir al desenvolupament 
professional dels equips directius dels grups Leader. Un total de  6 sessions formatives que 
han tractat temàtiques com la contractació administrativa, la comunicació d’una entitat i les 
habilitats directives. 
Aquest també ha estat l’any de la transformació digital dels grups GAL i ARCA. Així, s’ha 
iniciat el procediment per implantar la “metodologia e-SET”, que ha de permetre a tots els 
grups compartir un model de treball digital únic i transversal. Sens dubte, un canvi en la 
manera de treballar que permetrà guanyar en eficiència i eficàcia als equips tècnics. 

Vull acabar donant la benvinguda als nous membres de la Junta i Assemblea de l’entitat 
i, en especial, a la nova presidenta, Roser Bombardó. Un equip que sens dubte treballarà 
incansablement perquè els territoris rurals del nostre país tinguin les oportunitats que es 
mereixen.

Carles Luz
President ARCA

(gener 2017 – desembre 2019)

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT/A

Vinculada al Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya des de ja fa uns anys,  he vist com any 
rere any els grups GAL i ARCA han guanyat protagonisme i rellevància en l’àmbit 
del desenvolupament rural català. El seu treball per donar a conèixer el funcionament 
del programa Leader i la seva repercussió al territori; les visites d’intercanvi amb grups 
d’altres territoris per cercar punts de col·laboració que permetin impulsar nous projectes; i la 
presència, cada vegada més destacada,  en espais de debat d’àmbit nacional i internacional; 
han convertit els Grups i ARCA en una referència dins el programa Leader europeu. Una 
tasca que, sens dubte, ha estat i és possible gràcies al seu equip humà, tant a nivell tècnic 
com institucional. 
Així, vull agrair a la Junta i Assemblea la tasca realitzada durant aquests anys, donant 
especialment les gràcies al Carles Luz, que amb la seva dedicació i perseverança ha estat 
capaç d’il·lusionar-nos i implicar-nos a tots en aquest projecte. 

Roser Bombardó
Presidenta ARCA
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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:

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
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13 441 

Destaca el programa en Formació 
Directiva, impulsat conjuntament 
amb l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya – EAPC,  amb píndoles 
formatives sobre contractació 
administrativa, comunicació i habilitats 
directives. La gestió documental i 
la implantació de la metodologia 
e-SET per a la transformació digital 
dels grups i ARCA, també han estat 
un àmbit de formació rellevant. El 
pla formatiu s’ha completat amb les 
jornades estratègiques del DARP 
entorn el nou període de programació 
2021 -2027; una sessió de “branding” 
per definir les noves línies de 
comunicació de  l’entitat; i una xerrada 
informativa entorn el nou “Reglament 
General de Protecció de Dades”, entre 
d’altres.

ARCA ha participat i coorganitzat 
les següents visites a territoris 
Leader: 
- “Jornada d’intercanvi sobre la 
revalorització de l’activitat pastoral” 
al territori de l’Associació per 
la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura - 13 a 15 de 
febrer.
- Visita d’una delegació de grups 
Leader de Bulgària al territori del 
Consorci per al Desenvolupament 
de la Catalunya Central  -  20 i 21 
de maig. 
- “Visita d’intercanvi de socis del 
projecte POCTEFA GREEN a 
Euskadi”- 9 a 11 de setembre.
- Organització i assistència al 
“Viatge d’intercanvi grups LEADER 
de Catalunya - Valònia” a Bèlgica  - 
del 24 al 27 de setembre.

De les jornades que ha organitzat 
i/o on ha participant l’entitat, es 
destaquen: 
- Congrés d’Energia de Catalunya 
“COENERCAT”. Barcelona.
- III Convenció de Micropobles de 
Catalunya. Copons. 
- Seminari “NetworX – Inspiring Rural 
Europe”. Brussel·les 
- Trobada de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius i els Grups d’Acció 
Local. Solsona.   
- Seminari de Cooperació europea 
“Cooper’Act”. Lille.    
- Acte de presentació de la “Caixa 
d’Eines Leader”.  Barcelona.
- 4t Parlament Rural Europeu 2019 
“ERP 2019”. Candás.
-  Conferència “CLLD. Post 2020” – 
FARNET. Brussel·les.

Jornades formatives
(309 assistents)

Intercanvis 
d’experiències

Actes i 
jornades

SERVEI TÈCNIC DE SUPORT ALS GRUPS GAL

ALTRES SERVEIS

Convenis de col·laboració
Amb l’Associació Catalana de Municipis, 
per impulsar projectes d’interès comú i per 

facilitar l’accés dels Grups  i ARCA als serveis 
que ofereix l’entitat (formació, central de 
contractació, ús d’espais, etc). 

LÍNIES DE TREBALL

CISCamps de vinya. Terra Alta 
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LÍNIES DE TREBALL

3072 Seguidors 
de 428 tuits

Impacte als 
Mitjans

39 publicacions
- Ràdio: 30 entrevistes

- Portals digitals: 8 
publicacions 

- Premsa: 1 article

ARCA com a recurs 
de coneixement

15 actes
 Participació com a entitat 
de referència en jornades 

de treball i investigació 
entorn el desenvolupament 

rural.  

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES, 
BONES PRÀCTIQUES I METODOLOGIES

(719 nous 
seguidors durant el  

2019)

Twitter Facebook

IMPACTE ALS MITJANS RECURS DE CONEIXEMENT 

Entrevista a Albert Puigvert, gerent d’ARCA, per tal 
de donar a conèixer el programa Leader i visibilitzar la 
repercussió que té sobre el territori. 

Es destaca la necessitat de recolzar a emprenedors i 
emprenedores dels territoris rurals per tal de poder crear 
nova ocupació i, en conseqüència, fixar la població al 
territori; punt clau per revertir el despoblament.

Participació dels Grups i ARCA  a la quarta edició del 
“Parlament Rural Europeu –ERP ”. Una iniciativa de 
l’European Rural Community Alliance; Partnership 
for Rural Europe - PREPARE, i l’European Leader 
Association for Rural Development (ELARD);  amb 
l’objectiu d’identificar problemes rurals i obrir noves 
vies de cooperació entre la població rural, la societat 
civil i els governs i institucions públiques locals, 
regionals, estatals i europees. ARCA, a més, ha 
presentat el projecte de cooperació ODISSEU al ‘market 
initiatives’ del Parlament.

MONRURAL.CAT. 30/07/2019 PARLAMENT RURAL EUROPEU. 7-9/11/2019

999 Seguidors 
de 389 posts

(155 nous 
seguidors durant el  

2019)
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REDR

LÍNIES DE TREBALL

REPRESENTATIVITAT I PRESÈNCIA DE LA 
XARXA CATALANA EN ALTRES ESTAMENTS

05 50

11

01

GRUPS DE 
TREBALL12

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 2019 l’entitat s’ha reunit amb: 

DARP

GAL

COMISSIÓ 
AGRICULTURA 
- PARLAMENT 
DE CATALUNYADARP-GERENTS (11)

DARP- ARCA (38)
COMITÈ DE 
SEGUIMENT DEL DARP 
DE CATALUNYA (1)

GRUPS DE TREBALL

“Smart Villages” (ENRD)

“Grup de Treball de Joves” (DARP)

“Xarxa sobre Repoblament” (Fundació del 
Món Rural)

“Càtedra del món rural” (Universitat de Vic) 

01

02

03

04

“Pla Estratègic de l’Alimentació de 
Catalunya - PEAC” (DARP)

“Grup motor per a l’elaboració de l’Acord 
Nacional per a l’Agenda 2030”  (CADS)

“Grup de Treball LEADER 2021-2027” 
(REDR)

06

07

08

REUNIONS

REUNIONS

REUNIONS

REUNIONS COMPAREIXENÇA 

“Subgrup de treball LEADER” (RRN)05
“Pastos Forestales y Sistemas 
Silvopastorales dentro de la PAC” (RRN) 

09
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PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL, LITORAL I 
DE COOPERACIÓ

ODISSEU

BCN SMART RURAL

RETA

Crear, articular i dinamitzar una Xarxa 
d’Espais Test Agraris a Espanya. 
(Grup Operatiu del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació)

Accions destacades: 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.

Incentivar i facilitar el retorn dels i les joves cap al medi rural, 
tot 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: Implementació del programa de pràctiques 
universitàries “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”;  i coordinació amb 
el Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya  en actuacions vinculades 
amb la línia de treball de Repoblament.

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.
(Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial - PECT)

Accions destacades: Primera convocatòria dels “Cupons 
d’Innovació per a empreses agroalimentàries i forestals”; 
creació de la “Comunitat CO-Rural”; definició de les ubicacions 
i tipologies productives de 5 espais test i de 5 equipaments de 
baixa capacitat compartits per a la transformació agroalimentària.

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: 

LÍNIES DE TREBALL
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LÍNIES DE TREBALL

PROJECTE “BCN SMART RURAL” 

BCN SMART RURAL - INCUBADORES

BCN SMART RURAL - RURAL EQUIPA’T

BCN SMART RURAL- RURAL INNOVA  

Impulsar la innovació en el sector agroalimentari, generar sinèrgies 
entre les empreses i els centres de coneixement, fomentar l’agricultura 
social i l’emprenedoria cooperativa, i facilitar l’enxarxament d’espais de 
coworking i la creació d’una comunitat especialitzada amb l’objectiu de 
promoure el relleu generacional al món rural.

Resultats: Concessió de 7 “Cupons d’Innovació” a microempreses 
(1a convocatòria); impuls de 3 estades de pràctiques d’estudiants en 
empreses; prospecció de cooperatives agroalimentàries en fase de 
creació; suport a 7 espais de coworking; i creació de la “comunitat CO 
Rural” amb la participació de 17 entitats vinculades.

Promoure l’estructuració i creació d’espais test agraris en 
territoris rurals (demarcació de la Barcelona no metropolitana) per 
a incentivar una incorporació progressiva al sector agrari de nova 
pagesia i assegurar-ne la seva professionalització.

Resultats: Revisió i adaptació de la metodologia d’espais test 
agraris francesa a la realitat de Catalunya; cerca de territoris 
i finques adequades a la finalitat de l’operació; i inici de 5 
processos d’acompanyament i facilitació a la creació d’espais 
test agraris amb un total de 7 finques implicades.

Impulsar la creació d’espais de transformació de productes 
agroalimentaris d’ús compartit a partir de la cooperació entre 
territoris, productors, elaboradors i entitats. 

Resultats: Creació de 5 espais per a la transformació de 
productes agroalimentaris d’ús compartit. S’està treballant amb:
- Un escorxador mòbil per a petits remugants.
- Un  escorxador de baixa capacitat per a remugants de 
construcció modular.
- Un obrador de transformació de productes de l’horta i cuina.
- Una formatgeria.
- Una sala de desfer.

ARCA és sòcia beneficiaria del projecte “BCN Smart Rural”, liderat per la Diputació de Barcelona,  i 
participa en 3 de les seves operacions: 

Espai coworking “La MaCa”Espai coworking “La MaCa”. Igualada 

Formatgeria. Lluçà

Sessió de treball per a la creació de l’obrador de productes de l’horta i cuina
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PROJECTE “RETA” 

GUIA METODOLÒGICA 

VIATGE D’INTERCANVI A FRANÇA

RED DE ESPACIOS TEST AGRARIOS

Crear, articular i dinamitzar una Xarxa d’Espais Test Agraris a 
Espanya, així com acompanyar la creació d’espais test. 

Resultats: Acompanyament i suport a 4 territoris per a la 
creació dels espais test agraris i de l’espai test ramader 
pilot de Gandesa; i taller amb els socis per a la ideació de la 
missió i objectius de la futura RETA. 

Adaptació de la metodologia i funcionament dels espais test 
agraris de França a la normativa i legislació espanyola en el 
format d’una guia metodològica per a la creació d’espais test.

Resultats: Organització de dos focus grup previs amb actors 
clau a Casar de Càceres i a Lleida, amb la participació de 36 
persones de 29 entitats diferents; definició dels continguts 
de la guia: índex, conceptualització, consens de terminologia 
específica; i redacció.  

Viatge d’intercanvi per conèixer diversos espais test en 
funcionament de França.

Resultats: Visita d’intercanvi als espais test francesos de  
TREBATU i PORTE-GREFFE amb la participació de tots els 
socis del projecte. (16 -19 de juny) 

ARCA coordina el “Grup Operatiu Red de Espacios Test Agrarios - GO RETA” amb l’objectiu 
estratègic de liderar i articular una Xarxa d’Espais Test Agraris a Espanya i crear dos espais test en 
format pilot. D’aquest 2019 destaquen les següents actuacions:

LÍNIES DE TREBALL

Taller “Soñando la RETA”. Vic

Visita a l’espai test de TREBATU. Iparralde
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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 durant l’anualitat 2019 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

Taller “Soñando la RETA”. Vic
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA 
Crta. Sant Llorenç de Morunys, km 2
25280 Solsona (Lleida)
Telèfon: 973 48 17 52
E-mail: comunicacio@arca.cat

www.arca-dr.cat 
www.arca.cat
www.desenvolupamentrural.cat
ARCA Desenvolupament Rural
@desruralcat


