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Salutació del President
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1 Saluta
ació del Presid
dent

Xav
vier Casoliva
a i Pla
Pressident ARCA
A gener 2010
0 – gener 201
12
L’an
ny 2011 l’Asssociació d’iniciatives Rura
als de Catalu
unya – ARCA
A ha complert el seu
prim
mer any en fu
uncionament. Aquest any
a ha servitt per consoliidar l’entitat i el seu
proje
ecte, sense
e perdre de
e vista el seu
s
objectiu
u fonamenta
al, ser un ens de
reco
olzament i re
epresentació dels grups LEADER
L
dav
vant d’entita
ats i d’instituccions de
diferrents àmbitss territorials i interesso
os, en col·la
aboració am
mb el Depa
artament
d’Ag
gricultura, Ra
amaderia, Pe
esca, Alimen
ntació i Medi Natural (DAA
AM).
n reflex de la
a tasca que ha desenvolupat l’ARCA
A al llarg
Aquesta memòria vol ser un
gui en la seva funció de suport tècnic
t
als Grups
G
d’Acció Local
del 2011, ja sig
ADER, com en la particiipació en projectes
p
de cooperació;; dos dels e
eixos de
LEA
treball de l’entita
at. Tot i que el documen
nt detalla àm
mpliament totes les activittats que
an dut a term
me, crec neccessari citarr dos projecttes que crecc referents d
d’aquest
s’ha
últim
m any: d’un
n banda, el projecte “Desenvolup
pament Rura
al en Xarxxa”, una
plata
aforma de treball digitall que fomen
nta la col·lab
boració i com
municació e
entre els
equiips dels grup
ps LEADER, a més de co
ontribuir a gu
uanyar eficiè
ència en les tasques
diàriies. I, de l’alttra, “ODISSE
EU. Program
ma pel retorn i la inserció del/les
d
jovess al medi
rural”; una inicia
ativa conjuntta de l’ARC
CA i la Fund
dació del Mó
ón Rural, impulsada
aque
est 2011 pel Departame
ent d’Agriculttura, Ramad
deria, Pesca,, Alimentació
ó i Medi
Natu
ural, que tre
eballa per fo
omentar el re
etorn dels jo
oves d’orige
en rural a les seves
com
marques i pre
evenir la migrració juvenil cap
c a les zon
nes urbaness.
Vull remarcar que les actua
acions de l’A
Associació d’iniciatives Rurals
R
de Ca
atalunya
bles gracies a l’esforç i la persevera
ança de tote
es les person
nes que
han estat possib
men part de l’equip tècniic d’ARCA, així
a com dels equips tèccnics dels 13
3 Grups
form
d’Accció Local LE
EADER, els quals s’han
n compromès
s i han reco
olzat l’entitat des del
prim
mer dia. Aque
esta és la base
b
per a seguir
s
treballant de cara
a al futur i co
ontribuir
entre tots a què el Desenvolupament Rural de Catalu
unya sigui un
n referent.
alment, cal mencionar
m
qu
ue aquest any
a 2011 ha estat un an
ny de renova
acions a
Fina
l’Asssemblea d’A
ARCA, conse
eqüència dels canvis en la representació dels m
membres
de le
es entitats públiques que
e formen parrt dels grups LEADER. Aquest
A
relleu no serà
efecctiu fins la prropera reunió
ó de l’Assem
mblea de l’en
ntitat, previstta pel mes d
de gener
de 2012,
2
és per aquest motiu
u que en aqu
uesta memòria es citen els
e membress sortints
i en
ntrants tant de l’Assemb
blea com de
e la Junta Directiva d’A
ARCA. En la meva
perssona, agraeixxo el recolza
ament i la ded
dicació als membres
m
sortints i dono e
el relleu,
en nom
n
meu i de
d la resta de
d membress de la Junta
a Directiva, a la nova direcció i
pressidència d’AR
RCA, que esstic convençu
ut que seguirran recolzantt la tasca de
els grups
LEA
ADER i ARCA
A, encoratjan
nt-los a emprrendre nous projectes de
e cara al futur.
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Miquel Rovira i Comas
President ARCA

L’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya s’ha posicionat, en tan sols un parell
d’anys, com una entitat que és present i visible en tot el territori LEADER. ARCA ha
tingut una evolució molt positiva des dels seus inicis, impulsant projectes i
promovent actuacions conjuntament amb els grups LEADER. Aquesta evolució es
deu, sens dubte, a la tasca que s’ha desenvolupat des de l’entitat, amb un equip
tècnic implicat i compromès, i uns representants institucionals que han treballat fins
al darrer dia, als quals he d’agrair, en nom meu i de la resta de membres de la nova
Junta, la feina que han fet durant aquests anys des de l’Assemblea i la Junta
Directiva.
Des de la nova Junta assumim aquesta nova tasca conscients de la responsabilitat
que comporta i, alhora, amb una enorme satisfacció per poder formar part d’aquest
projecte. Treballarem per donar a conèixer i comunicar les iniciatives i els projectes
que impulsen ARCA i els grups LEADER per tal de visibilitzar la tasca que es du a
terme i la repercussió que aquesta té sobre el territori. Tot i trobar-nos en un context
de crisi econòmica, volem continuar impulsant actuacions que impliquin a tots els
grups LEADER, creant sinèrgies i buscant punts en comú que permetin engegar
nous projectes, dins i fora del territori català.
Vull acabar mostrant el meu agraïment als equips d’ARCA i dels grups LEADER per
la feina que han dut a terme i pels resultats que s’han aconseguit; fent que el
desenvolupament rural a Catalunya tingui, cada dia més, un paper més rellevant.
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ARCA. L’Entitat

2.1 Missió, Visió i Finalitats d’ARCA
2.2 ARCA: representants i equip tècnic


Representants: Assemblea General i Junta Directiva



Equip tècnic d’ARCA

2.3 PDR Catalunya 2007-2013


Socis d’ARCA: 13 Grups d’Acció Local
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2 ARCA: L’entitat
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, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
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 directe entre els GAL i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), i
amb la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), de la qual en som
socis, així com amb altres xarxes nacionals i regionals vinculades 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, entre
altres.
Per aquest motiu, a ARCA estructurem la nostra actuació en 4 eixos:
Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL.
Eix 2: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres
estaments.
Eix 3: Participació en projectes de desenvolupament rural i de
cooperació.
Eix 4: Comunicació i difusió de projectes, bones practiques i
metodologies.
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 comù’
i ‘d’aprendre junts’ a ‘fer junts’
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2.1 Missió, Visió i Finalitats d’ARCA
La MISSIÓ d’ARCA és ser un ens de representació dels grups davant
d’entitats i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en
col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM).
La VISIÓ de l’entitat és contribuir a què el desenvolupament rural de
Catalunya sigui un referent: per als grups GAL i les entitats membres,
donant-los-hi el suport necessari; i pels mitjans de comunicació,
englobant la informació relacionada amb el medi rural de Catalunya.
Les FINALITATS són:
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 apoderament 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.

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 equips tècnics dels grups Leader, 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;
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6. Establir relacions de col·laboració amb altres institucions i entitats, tant
públiques com privades, afins i d’ordre local, regional, estatal i internacional;
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.

2.2 ARCA: representats i equip tècnic
Representants: Assemblea General i Junta
Directiva
Són socis d’ARCA els 13 Grups d’Acció Local (GAL) en qualitat de soci amb
veu i vot i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (DAAM), 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 2011
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

Junta Directiva a partir del 12 de gener de 2012
President

Miquel Rovira i Comas

Vicepresident primer

Carles Luz i Muñoz

Vicepresident segon

Rosa Maria Mora i Valls

Secretari

Ramon Borràs i Ramon

Tresorer

Jesús Fierro i Rugall

Vocal 1

Antoni Clement i Guitart

Vocal 2

Juli Muro i Manso
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ASSEMBLEA GENERAL 2011
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)
Máximo 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,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de
Catalunya
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ASSEMBLEA GENERAL a partir del 12 de gener de 2012
AMB VEU I VOT
GRUP
(GAL)

D’ACCIÓ

LOCAL

JUNTA DIRECTIVA ARCA

Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès
Ges Bisaura

Miquel Rovira i Comas
(president del
GAL)

Maria Rosa Vestit i Villegas

Consorci Intercomarcal
d’Iniciatives
Socioeconòmiques

Carles Luz i Muñoz

Jordi Jardí i Pinyol
(president del GAL)

Consorci Leader Urgell – Pla
d’Urgell

Rosa Maria Mora i Valls
(presidenta del GAL)

Consorci de
Desenvolupament Alt Camp,
Conca de Barberà i Anoia

Ramon Borràs i Ramon

Joan Josep Raventós i Coral
(president del GAL)

Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya

Jesús Fierro i Rugall
(president del
GAL)

Ramon Moliner i Serra

Associació pel
Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central

Antoni Clement i Guitart
(president del
GAL)

Josep Tarin i Canales

Consorci Garrigues per al
Desenvolupament del
Territori

Juli Muro i Manso
(president del GAL)

Jaume Revés i Esteve

Francesc Fabregat i Talarn

Centre de Desenvolupament
Rural Pallars - Ribagorça

Joan Ubach i Isanta
(president del GAL)
Joan Comenge i Riba

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

Joan Espona i Agustín
(president del GAL)
Joaquim Felip i Gayolà

Consorci Grup d’Acció Local
Noguera – Segrià Nord

Pere Prat i Torra
(president del GAL)
Josep Mª Roigé i Rafel

Consorci per al
Desenvolupament de la
Catalunya Central

Adrià Marquilles i Bernaus
(president del GAL)
Joan Solà i Bosch

Consorci Leader Priorat –
Baix Camp

Cèsar López i Anguera
(president del GAL)
Joaquim Calatayud i Casals
Lluís Soler i Panisello
(president del GAL)
Joan Martín i Masdeu

Consorci per al
Desenvolupament del Baix
Ebre i Montsià
AMB VEU, SENSE VOT
Departament d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca,
Alimentació i Medi Natural
de
la
Generalitat
de
Catalunya

Memòria ARCA 2011

Jordi Sala i Casarramona
(Director General de
Desenvolupament Rural)
Laura Dalmau i Pol
(Subdirectora General de
Planificació Rural)

9

Equip tècnic d’ARCA
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya està formada per un equip

jove i multidisciplinar, que creu en el territori rural i les seves
oportunitats.
Tanmateix, aquesta dinamització territorial es du a terme conjuntament amb
els Grups d’Acció Local de Catalunya, per apostar per una xarxa integral. En
aquest sentit, impulsem iniciatives transversals per atendre a les necessitats
de cada indret, aportant un valor afegit que permet la diversificació del
territori. Una tasca professional i innovadora que integra tots els agents del
territori, ja siguin públics o privats, per definir un camí de treball en
concordança amb l’estratègia marcada en el Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya.

2011:
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
Tècnica, projectes de cooperació i formació
Laia Espasa i Bosch
tecnic2@arca-dr.cat
Tècnic de gestió del programa Leader
Jordi Sanchis i Sampol
jordi.sanchis@gencat.cat
Responsable Administratiu i Financer (RAF)
Sílvia Vilaseca i Casafont

ARCA és la suma del nostre esforç diari
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2.3 Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya (PDR) 2007 – 2013
El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013 és
l’eina a través de la qual s’implementen les estratègies en matèria de
desenvolupament rural.
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 20072013 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 euros
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.
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.
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Les 13
1 estratègie
es locals es basen fonam
mentalment en mesuress dirigides al
desen
nvolupament de l’econo
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Perfil de l’equip tècnic dels grups GAL: desglossat per gènere
(no s’inclouen els Responsables Administratius Financers dels grups)

2011

Equip tècnic

Homes

Dones

Consorci Centre de Desenvolupament Rural
Pallars - Ribagorça

5

1

4

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

3

0

3

Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central

4

1

3

Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura

6

1

5

Associació per al Desenvolupament Rural Integral
de la zona Nord- Oriental de Catalunya

8

3

5

Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià
Nord

4

0

4

Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya Central

4

3

1

Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell

4

2

2

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del
Territori

4

1

3

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca
de Barberà i Anoia

5

1

4

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques

4

1

3

Consorci Leader Priorat – Baix Camp

4

1

3

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià

4

1

3

TOTAL

59

16

43
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Perfil de l’equip tècnic dels grups GAL: desglossat per categoria laboral

2011

homes

%

dones

%

Gerents

8

61,5%

5

38,5%

Tècnics/ques

8

19,5%

33

80,5%

Administratius/ves

0

0,0%

5

100,0%
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Entitats i institucions membres dels grups GAL
Grup d'Acció Local

Número
entitats
membres

Entitats
Publiques

Entitats
Privades

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça

26

13

13

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

14

5

9

Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central

40

22

18

Associació per la Gestió del Programa Leader
Ripollès Ges Bisaura

9

3

6

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de
la zona Nord- Oriental de Catalunya

23

8

15

Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

30

15

15

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya
Central

29

13

16

Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell

46

23

23

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del
Territori

78

39

39

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de
Barberà i Anoia

15

7

8

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques

66

33

33

Consorci Leader Priorat – Baix Camp

20

10

10

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià

44

22

22

TOTAL

440

213

227
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Perfil dels representants de les entitats i institucions membres dels
grups GAL: desglossat per gènere
Representants
de les entitats

Homes

Dones

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça

26

23

3

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

14

13

1

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central

40

35

5

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès
Ges Bisaura

9

8

1

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la
zona Nord- Oriental de Catalunya

23

21

2

Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord

30

25

5

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya
Central

29

23

6

Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell

46

32

14

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori

78

74

4

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de
Barberà i Anoia

15

14

1

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

66

53

13

Consorci Leader Priorat – Baix Camp

20

14

6

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

44

38

6

TOTAL

440

373

67

2011
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3 ARCA. Activitats
3.1. Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL
 Jornades i Cursos.
 Recepció de visites a territoris LEADER de Catalunya.
 Visites a altres territoris.
3.2. Eix 2: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres
estaments
 Reunions de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR).
 Reunions ARCA – DAAM.
 Reunions ARCA – grups GAL.
 Reunions Gerents Grups GAL - DAAM.
 Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya (PDR) 2007-2013.
3.3. Eix 3: Participació en projectes de desenvolupament rural i de
cooperació
 Projectes de cooperació.
 Participació com a soci en altres projectes i iniciatives.
3.4. Eix 4: Comunicació i difusió de projectes, bones practiques i
metodologies
 GALs i ARCA com a recurs de coneixement.
 Gestió de la comunicació entre els grups GAL i ARCA.
 Presència dels projectes i actes dels GALs als mitjans de
comunicació i difusió.

Memòria ARCA 2011
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3.1 EIX 1: Servei tècnic de suport als
grups GAL
Jornades i Cursos
Durant l’anualitat 2011, l’ARCA ha promogut 4 trobades formatives dirigides
als equips tècnics dels Grups d’Acció Local.
Lideratge en entorns col·laboratius – 25 de febrer
Formació interna dirigida a profunditzar en les característiques del lideratge
eficaç en entorns col·laboratius, identificant quins són els elements de
desenvolupament personal necessaris en l’estil de lideratge dels i les gerents
dels Grups d’Acció Local.
Assistents: 14 assistents (13/13 GALS)
Comunicació estratègica en entorns rurals – 1 de juny
Formació adreçada als equips tècnics dels GAL per mostrar-los, des d’un
punt de vista global, quines són les eines de comunicació que es poden
utilitzar per tal de difondre les actuacions i els projectes que es desenvolupen
en els seus territoris.
Assistents: 26 assistents (10/13 GALS)
Valoració: 4,42 / 5
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Bones Pràctiques de Desenvolupament Rural – 29/30 de juny
Formació destinada a conèixer aquells aspectes que cal tenir en compte a
l’hora d’impulsar projectes de desenvolupament territorial. Les jornades han
inclòs ponències, de caire més teòric; tallers pràctics, enfocats a enfortir el
funcionament intern dels grups; a més d’exemples pràctics de projectes i
iniciatives vers diferents temàtiques de treball.
Assistents: 46 assistents (13/13 GALS)
Altres assistents: equip tècnic de la Fundació Garrotxa Líder, i equip del
Servei de Programació i Dinamització Rural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Valoració: 4/5

20
Procediments administratius – 20/21 d’octubre
Formació interna adreçada als equips tècnics dels GALs, per tal d’informar
sobre els canvis i resoldre dubtes sobre els procediments administratius de
gestió d’expedients d’ajuts Leader.
Assistents: 42 assistents (13/13 GALS)
Altres assistents: equip del Servei de Programació i Dinamització Rural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Valoració: 3,7/ 5
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Recepció de visites a territoris LEADER de
Catalunya
Durant l’any 2011, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la
col·laboració dels Grups d’Acció Local, ha co-organitzat 4 visites al territori
català de grups provinents d’Argentina, Lituània, Andalusia, País Basc i
Galícia.

Visita dels representants del Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, i del Ministeri de Turisme d’Argentina – 15 d’abril
Visita d’introspecció realitzada en el marc del Projecte Nacional de Turisme
Rural (PRONATUR), promogut pel Ministeri d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
d’Argentina, amb la participació de l’ Institut Nacional de Tecnologia
Agropecuaria (INTA), i el Ministeri de Turisme (MINTU); per tal de conèixer
els projectes i les iniciatives que han impulsat el desenvolupament territorial
català.
Durant la visita s’han exposat algunes de les iniciatives promogudes pels
Grups d’Acció Local de Catalunya, a més d’explicar el funcionament dels
ajuts Leader i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 20072013.
Territori GAL i projectes visitats: visita a la Fundació Alícia (centre de recerca
dedicat a la innovació tecnològica en cuina).
Assistents: 7 assistents. Delegació formada per representants del Ministeri
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i del Ministeri de Turisme d’Argentina.
Durada: 1 dia
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Visita d’una delegació lituana –3/4 de novembre
La trobada entre la delegació lituana i els representants dels grups GAL
catalans ha servit per conèixer les estructures institucionals i polítiques
d’ambdós territoris, a més de ser un espai d’intercanvi entre les pràctiques
de desenvolupament rural que es realitzen en cada país.

Territori GAL i projectes visitats:
- Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya: Parc Olímpic del Segre, Viver
d’Empreses de l’Alt Urgell, empresa d’estudis ambientals Socarrel i
l’allotjament turístic Mas d’en Roqueta.
- Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central: restaurant
i allotjament rural Els Casals.
Assistents: 10 assistents. Delegació formada per representants institucionals i
gerents dels grups LAG Lamatos Zeme i LAG Telsiai.
Durada: 2 dies.

22

Visita dels representants d’Andalusia del projecte EMPLOJET – 15 de
novembre
EMPLOJET és un projecte que s'emmarca en el Programa Euroempleo, amb
l'objectiu d'Emprendre en Sectors Estratègics i de Base Tecnològica. El
projecte contempla les ‘Visites Emprenedores en Grupo’, amb l'objectiu de
fomentar la competitivitat, el desenvolupament empresarial, la transferència
de coneixement, la innovació, l'esperit internacional i la cooperació
empresarial.
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Territori GAL i projectes visitats: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.
Assistents: 7 assistents. Delegació formada per tècnics/ques i
emprenedors/res participants en el projecte EMPLOJET.
Durada: un matí.

Visita d’intercanvi Mendinet (Euskadi) i GAL Grupo de Desenvolvemento
Rural Ulla Tambre Mandeo (Galiza) – 21/24 de novembre
Visita d’intercanvi amb l’objectiu d’incentivar la cooperació entre comunitats
autònomes en l’àmbit rural, on els grups basc i gallec han pogut conèixer
diversos projectes i iniciatives que s’han desenvolupat en el territori LEADER
català. La finalitat de la visita és trobar sinèrgies i punts de col·laboració que
permetin treballar en projectes de cooperació.
S’han visitat projectes centrats en l’àmbit de l’emprenedoria i els vivers
d’empreses, el turisme, l’ús de noves tecnologies i la producció,
comercialització i distribució de productes agroalimentaris; sectors clau en
l’estratègia del Mendinet i del GAL Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla
Tambre Mandeo.
Territori GAL i projectes visitats: Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques; Consorci Leader Priorat - Baix Camp; Consorci de
Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia.
Assistents: 24 assistents. Delegació formada per 13 representants del GAL
Grupo de Desenvolvemento Rural Ulla Tambre Mandeo, de Galicia; i 11
representants l’Associació per al Progrés del Desenvolupament Rural
MENDINET, la qual es constitueix com l’únic Grup d’Acció Local (GAL) que
gestiona el Leader al País Basc.
Valoració: 4,4/5
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Visites a altres territoris
Durant l’any 2011, l’ARCA ha visitat diferent experiències
desenvolupament rural i joves, en el marc del projecte ODISSEU.

en

Seminari “U do 2. Youth’s role in integrated rural development (IRD)”,
Nurmijärvi (Finlàndia) – 1/ 3 de març
Seminari organitzat pels grups d’acció local del sud de Finlàndia, celebrat al
municipi de Nurmijärvi, a uns 50 quilòmetres al nord de Hèlsinki. Les jornades
de treball han comptat amb la participació de 41 tècnics/ques de diferents
països com Estònia, Letònia, França, Dinamarca, Suècia, Alemanya i
Finlàndia. ARCA hi ha assistit en representació catalana per presentar el
projecte ODISSEU per al retorn dels joves a les zones rurals.
Durant el seminari s’han realitzat un seguit de ponències, workshops de
treball i una visita d’experiències al territori.
Territori GAL i projectes visitats: Assistència al seminari organitzat pels GAL
finlandesos EMO ry, Linnaseutu ry, Lounaplussa ry, Silmu ry, i Ykkösakseli ry.
Assistents: Tècniques de projectes i cooperació de l’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya.
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Visita a Nord-Pas-de-Calais, França – 12/13 de maig
Intercanvi d’experiències amb la Direcció Regional d’ Alimentació, Agricultura
i Boscos de Nord-Pas-de-Calais (DRAAF), institució encarregada de
dinamitzar els 5 grups d'acció local de la regió .
Durant la trobada s’han presentat diferents experiències per fomentar
l'arrelament dels joves a les zones rurals i la seva inserció laboral. A la zona
s'està desenvolupant un pla de desenvolupament econòmic, ocupació i
formació que s'enfoca en dos eixos: fer més atractius els territoris rurals i
dinamitzar el mercat de treball per animar als joves a quedar-se.
Per la seva banda, durant la visita a la zona de 7 Vallées, la delegació
extremenya i catalana ha presentat els objectius marcats en el projecte
ODISSEU, a més de debatre amb l’equip tècnic del GAL i els agents
d'inserció laboral i de promoció econòmica del territori sobre el retorn dels
joves al medi rural.
Territori GAL i projectes visitats: Xarxa Regional de Grups d’Acció Local de
Nord-Pas-de-Calais (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt du Nord-Pas-De-Calais) i GAL Pays 7 Vallées-Ternois.
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Assistents: 6 assistents. Una delegació formada per tècnics de la Fundació
del Món Rural (FMR), de la Xarxa Extremeña de Desenvolupament Rural
(REDEX) i de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).

Visita al programa “Place aux Jeunes”, Quebec – 1/9 de setembre
Viatge que s’emmarca com una de les accions del projecte “ODISSEU:
programa per al retorn i la inserció laboral dels i les joves al medi rural”.
Durant l’intercanvi s’ha aprofundit en el funcionament del programa Place aux
jeunes, a la regió del Quebec, que pretén evitar la fuga de talent jove de les
zones rurals. Durant l’estada s’ha visitat la seu central al Quebec i dos dels
seus 66 radials territorials a Charlevoix i Kamouraska, les oficines pioneres
on es va posar en funcionament el programa fa més de vint anys. També s’ha
pogut conèixer de prop l’experiència de projectes i altres entitats relacionades
amb el programa i els organismes oficials que gestionen les polítiques i plans
de joventut i de desenvolupament rural al Quebec.
Assistents: 9 assistents. Una delegació formada per representants de la
Direcció General de Joventut i de la Direcció General de Desenvolupament
Rural; i per tècnics de la Fundació del Món Rural (FMR) i de l'Associació
d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).
Valoració: 4,7/5
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3.2 EIX 2: Representativitat i presència de
la xarxa catalana en altres estaments
Reunions de la Red Española de Desarrollo
Rural (REDR)
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i els 13 GALs catalans són
socis de la Red Española de Desarrollo Rural des del gener del 2010. El
president d’ARCA és vocal de la Junta Directiva de la REDR, i com a tal ha
assistit a les reunions de Junta Directiva, Assemblea General i altres
esdeveniments que es convoquen.
Durant l’any 2011, han tingut lloc les reunions següents:
14 de gener: Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural que se
celebra a Madrid (seu de la REDR). Per part d’ARCA, hi assisteixen Xavier
Casoliva i Laura Ibànyez, president i gerent respectivament .
29 de març: Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural que se
celebra a Palència, en el marc del “III Fòrum Europeu de Desenvolupament
Rural: Desenvolupament rural i seguretat alimentaria: aprenent de
l’experiència”, organitzat pel Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació. En
representació d’ARCA, hi assisteixen Xavier Casoliva i Laura Ibànyez,
president i gerent respectivament.
28 d’abril: Assemblea General i Junta Directiva de la REDR, que se celebra
a Gijón en el marc de les jornades “Oportunidades ambientales como factor
de Desarrollo para el Medio Rural”, organitzades per la Red Asturiana de
Desarrollo Rural.
En representació dels grups GAL catalans i ARCA hi assisteixen: Josep Mª
Monfort, gerent del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià;
Lluís Torrentó i Anna Garrós, gerent i tècnica de l’Associació pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central; i Laura Ibànyez i Gemma
Ribalta, gerent i tècnica d’ARCA respectivament.
4 de juliol: reunió del Comitè de la REDR que se celebra a la Madrid (seu de
la REDR). En representació d’ARCA hi assisteix Xavier Casoliva, president
de l’entitat.
20 de setembre: Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural que
se celebra a Madrid (seu de la REDR). Per part d’ARCA hi assisteix Xavier
Casoliva, president de l’entitat.
29 de novembre de 2011: Junta Directiva de la REDR que se celebra a
Madrid (seu de la REDR). Per part d’ARCA hi assisteix Laura Ibànyez, gerent
de l’entitat.
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Reunions ARCA- DAAM
Reunions periòdiques entre l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el
Departament d’Agricultura per fer un seguiment de les tasques que es duen a
terme per part de l’entitat.
Al llarg del 2011, han tingut lloc les següents trobades:
21 de gener: reunió de seguiment a la Seu del Departament, amb
l’assistència de: Laura Dalmau, Subdirectora General de Planificació Rural;
Josep Maria Martí, Cap del Servei de Programació i Dinamització Rural; i
Laura Ibànyez, gerent d’ARCA.
28 de juny: reunió de seguiment a la Seu del Departament, amb l’assistència
de: Jordi Sala, Director General de Desenvolupament Rural; Laura Dalmau,
Subdirectora General de Planificació Rural; i Laura Ibànyez, gerent d’ARCA.
18 d’octubre: reunió a la Seu del Departament amb l’objectiu de preparar la
participació i els grups de treball entorn el projecte “Joves pagesos: noves
formes de gestió”, impulsat per l’entitat mOntanyanes. Amb l’assistència de:
Josep Dadón, Cap del Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària; Vanessa
Freixa, directora de projectes de mOntanyanes; i Laura Ibànyez, gerent
d’ARCA.
7 de desembre: reunió de seguiment a la Seu del Departament, amb
l’assistència de: Laura Dalmau, Subdirectora General de Planificació Rural; i
Laura Ibànyez, gerent d’ARCA.

21 de desembre: reunió de seguiment a la Seu del Departament, amb
l’assistència de: Laura Dalmau, Subdirectora General de Planificació Rural; i
Laura Ibànyez, gerent d’ARCA.

Reunions ARCA- grups GAL
Reunions de seguiment i coordinació entre els Grups d’Acció Local i
l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya.
Durant l’anualitat 2011, es va celebrar una reunió el dia 21 de febrer a la seu
de l’ARCA a Solsona, a la qual van assistir els 13 gerents dels grups GAL i la
gerent d’ARCA.
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Reunions Gerents grups GAL – DAAM
Els gerents dels grups GAL i d’ARCA es reuneixen mensualment amb els
representants del Servei de Programació i Dinamització Rural per tal de fer
un seguiment de l’estat de l’estat dels projectes Leader que s’estan executant
a cada territori.
Al llarg de l’any 2011, els representants del Servei de Programació i
Dinamització Rural s’han reunit amb els gerents dels grups GAL i d’ARCA en
8 ocasions :
24 de gener - seu del Departament a Barcelona.
30 de març - Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega.
31 de maig - Escola de Capacitació Agrària de Vallfogona de Balaguer.
7 de juliol - seu del Departament a Barcelona.
26 de setembre - seu del Departament a Barcelona.
7 de novembre - seu del Departament a Barcelona.
12 de desembre - seu del Departament a Barcelona.
23 de febrer- seu de l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya.
Trobada institucional del Director General de Desenvolupament Rural, el
Sr.Jordi Sala i Casarramona, amb els/les presidents/es dels grups GAL i
d’ARCA per tal de conèixer els grups i la xarxa catalana.

Comitè de Seguiment del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR)
2007-2013
El Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2007-2013 es reuneix anualment per fer un seguiment i avaluació
de l’aplicació del PDR a Catalunya.
L’any 2011, aquesta trobada s’ha celebrat el dia 21 de juny.
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3.3 EIX 3: Participació en projectes de
desenvolupament rural i de cooperació
Projectes de cooperació
ODISSEU. Programa per al retorn i
la inserció laboral de joves al medi
rural.

Descripció
ODISSEU és una iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya i de la Fundació del Món Rural (FMR), impulsada per la Direcció
General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
El programa ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn dels i les joves cap
al medi rural, tot creant un programa que faciliti la seva inserció laboral i que
promogui el seu compromís social amb el territori rural. El programa vol
actuar de forma transversal sobre els agents que incideixen en aquesta
transició i portarà a terme accions de divulgació i sensibilització sobre els
impactes de la migració juvenil de les zones rurals.
ODISSEU és un projecte finançat, l’any 2011, en el marc d’Experiències
Innovadores de Comunitats Autònomes de la Red Rural Nacional (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), per l’Associació d’Iniciatives
Rurals de Catalunya; i pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad amb càrrec a l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques i promogut per la Red Española de Desarrollo Rural.
Accions
ODISSEU s’inicia el 2011 amb l’elaboració de la diagnosi sobre les
migracions juvenils a Catalunya i les oportunitats d’arrelament a les zones
rurals d’origen, així com també un recull comparatiu de casos d’èxit similars
en altres països i una visita d’intercanvi d’experiències al programa Place aux
jeunes (Quebec). A partir de l’anàlisi inicial s’ha dissenyat la metodologia
d’intervenció del que serà el programa ODISSEU, del qual es preveu la seva
implementació en els propers anys.
Les accions desenvolupades durant l’any 2011 són les següents:
1. Coordinació
 Visites i reunions de coordinació internes (ARCA, FMR i agents
relacionats).
 Visita d’intercanvi d’experiències Nord-Pas-de-Calais, França (12-13
maig 2011).
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2. Comunicació i difusió
3. Diagnosis
 Conceptualització i anàlisis demogràfic i socioeconòmic sobre les
migracions juvenils. Treball de detall per la selecció de 5 territoris
tipus.
 Anàlisi de l’origen i especialitzacions universitàries dels i les joves i
impacte i magnitud de les migracions juvenils. – Anàlisi introductori
del teixit empresarial de les zones rurals i detecció de potencialitats.
 Recopilació d’agents, recursos i serveis per la joventut i la seva
emancipació en els 5 territoris tipus: treball, vivenda, formació, salut,
oci, cultura, associacionisme, equipaments juvenils, coordinació i
emprenedoria.
 Diagnosi completa: “Els moviments migratoris de la joventut rural:
què ofereix el mercat laboral als joves?”.
 Document de Compilació, conclusions i propostes.
4. Desenvolupament del model
 Metodologia d’intervenció i disseny del model.
 Anàlisi comparat i coneixements de models similars d’altres països.
 Visita d’estudi de l’iniciativa “Place aux Jeunes” del Quebec, Canadà
(1-9 setembre).
5. Presentació dels resultats de la diagnosi i projecte Odisseu
 Jornada general:“Joves i oportunitats, desenvolupament rural i
inserció laboral”, Barcelona. (1 de desembre)
Joves i oportunitats, desenvolupament rural i inserció laboral
Acte de presentació del projecte “ODISSEU: programa per al retorn i la
inserció laboral dels i les joves al medi rural”. La Sra. Marta Vallès i Iriso, en
representació del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, i el
Sr. Jordi Sala i Casarramona, Director General de Desenvolupament Rural;
van ser els encarregats d’inaugurar l’acte que va comptar amb la presència
d’un centenar de persones.
La jornada, moderada per la periodista Clara Sánchez, va servir per donar a
conèixer els principals resultats de la diagnosi sobre les migracions dels i les
joves rurals i les oportunitats d’arrelament a les zones rurals d’origen. Anna
Vilaseca i Eduard Trepat, de la Fundació del Món Rural, i Gemma Estany,
tècnica d’ARCA; van ser els encarregats d’exposar els resultats.
L’acte també va comptar amb la participació de Josep Tresserras, director del
programa europeu transfronterer Transversalis; Josep Plasencia, creador de
l’empresa Franc Alou; i Jaume Valls, director de la Càtedra d'Emprenedoria
de la Universitat de Barcelona.
L’acte va estar clausurat pel Sr. Antoni Reig, Director General de Joventut,
que va ressaltar la importància del retorn dels i les joves amb formació
superior als territoris rurals.
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Inauguració a càrrec del Sr. Jordi Sala, Director General de Desenvolupament
Rural, i de la Sra. Marta Vallés, Directora de l’Àrea Funcional d’Agricultura i
Pesca de la Subdelegació del Govern de Barcelona



Jornades Territorials:
- Solsonès, 14 de desembre
- Alta Ribagorça, 15 de desembre
- Ribera d’Ebre, 16 de desembre
- Ripollès, 19 de desembre
- Noguera, 20 de desembre

Repercussió al mitjans de comunicació
29 de novembre
Wordpress: “Jornada: Joves i oportunitats, desenvolupament rural i inserció
laboral”.
1 de desembre
Europapress (www.europapress.cat): “La Generalitat incentiva l’arrelament
dels joves a Catalunya”.
Vilweb (www.vilaweb.cat): “La Generalitat incentiva l’arrelament dels joves a
Catalunya”.
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2 de desembre
Ruralcat (www.ruralcat.net): “El programa Odisseu incentiva l’arrelament rural
dels joves”
Agrodigital (www.agrodigital.com): “Incentivar el retorn i la inserció laboral
dels joves en el medi rural. Projecte Odisseu”.
Forum.ad (www.forum.ad): “L’Alt Pirineu i Aran és la regió amb més
percentatge de joves a l’atur”
9 de desembre
Revista Celsona: “El projecte Odisseu presentarà els resultats de la comarca
al Consell Comarcal del Solsonès”.
Diari Segre: “El Consell incentiva els joves perquè tornin al camp”.
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19 de desembre
El ripollès.info (ww.naciodigital.cat/elripolles): “Les joves amb formació, un
dels col·lectiu més afectat per l'atur”.
Consell Comarcal del Ripollès (www.ccripolles.cat): “Primer pas d'un projecte
per al retorn dels joves universitaris al Ripollès”.
22 de desembre
El Ripollès: “Els universitaris no tornen a casa quan acaben”.
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Fòrum “Economia i Lideratge Responsable”: trobada per donar
visibilitat a les dones emprenedores i empresàries i les seves
empreses. El fòrum va comptar amb activitats paral·leles per tal de
fomentar l’intercanvi d’experiències entre les dones rurals i urbanes
de les diferents Comunitats Autònomes, a més de celebrar un acte
de reconeixement a empreses destacades encapçalades per dones.



Bones Pràctiques: recopilació de bones pràctiques d’empreses i
iniciatives encapçalades per dones; elaboració d’un documental i
exposició fotogràfica en el conjunt de les Comunitats Autònomes
participants.

A més de les accions de la xarxa a nivell nacional, des de la Xarxa Catalana
s’ha realitzat una acció paral·lela:
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“Emprenedoria, treball en xarxa i relacions interpersonals. Trobada
d’entitats adherides a la Xarxa catalana de Dones Rurals i Urbanes”.

La trobada va constar de dos espais d’activitats organitzats en paral·lel:
1. Jornada “Emprenedoria, treball en xarxa i relacions interpersonals”: conjunt
de ponències i tallers a càrrec de Rosaura Alastruey, Directora de Projectes
TIC, i Hemínia Gomà, Directora de l’ Institut Gomà , sobre com treballar en
xarxa i la importància de l’emprenedoria en el context actual.
2. Trobada de les entitats adherides a la Xarxa Catalana de Dones Rurals i
Urbanes: mostra on les entitats membres de la xarxa catalana han donat a
conèixer els seus projectes i productes
Inauguració a càrrec de la Sra.
Montserrat Gatell, Presidenta de
l’Institut Català de les Dones; la Sra.
Montserrat Garcia, Subdelegada del
Govern a Barcelona; el Sr. Jordi Sala,
Director General de Desenvolupament
Rural, i la Sra. Laura Ibànyez en
representació d’ARCA
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Repercussió al mitjans de comunicació
10 de maig
Institut Català de les Dones (www.gencat.cat/icdona): “L'ICD dóna suport a la
Xarxa de dones rurals i urbanes de Catalunya”.
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16 de maig
Mujer emprendedora (www.mujeremprendedora.net): “Nace la Red de
Mujeres Rurales y Urbanas de Cataluña”.
17 de maig
La Independent (www.laindependent.cat): “La Xarxa de Dones Rurals i
Urbanes de Catalunya, un espai de desenvolupament econòmic i social”.
24 de maig
Mujeresycia (www.mujeresycia.com): “Red de Mujeres Rurales y Urbanas de
Cataluña”.
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23 de juliol
Agència catalana de notícies (www.acn.cat): “L'Institut Català de les Dones
aposta pel diàleg entre dones del món rural i urbà per aconseguir una
societat més sostenible”.
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Institut Català de les Dones (www.gencat.cat/icdona): “La presidenta de l'ICD
reivindica la implicació del teixit associatiu i el treball en xarxa per potenciar la
comunicació entre les dones del món rural i del món urbà”.
25 de juliol
Dones en xarxa (www.donesenxarxa.cat): “La doble invisibilitat de les dones
al món rural, el repte de la xarxa”.
Social.cat (www.social.cat): “Diàleg entre dones del món rural i urbà per
aconseguir una societat més sostenible”.
21 de setembre
La Independent (www.laindependent.cat): “Isabel M ª Aguilera, ha defendido
en Sevilla que las mujeres son agentes imprescindibles en el desarrollo
sostenible”.
22 de setembre
Besana.es (www.besana.es): “Seis empresarias de seis Comunidades
premiadas por su labor relevante en la economía”.
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Participació com a soci en altres projectes i
iniciatives
Assistència tècnica de l’Estratègia ECADERT a Costa Rica – 1/9 de juliol
Participació en el curs de formació a gerents i tècnics de nous GAT (Grups
d’Acció Territorial) de 9 països de Centre Amèrica que estan implementant i
adaptant la metodologia Leader en el marc de ECADERT, l’Estratègia Centre
Americana de Desenvolupament Rural Territorial, que té per objectiu
construir de manera participativa polítiques públiques territorials per a la
transformació institucional, social, econòmica i ambiental del medi rural
d’aquests països.
Assistents: Delegació de 5 persones en representació tècnica i institucional
de la Red Española de Desarrollo Rural, la xarxa catalana ARCA, la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural i la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Laura Ibànyez hi assisteix en representació de l’Associació d’iniciatives
Rurals de Catalunya.
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3.4 EIX 4: Comunicació i difusió de
projectes, bones pràctiques i metodologies
La comunicació és imprescindible a l’hora de donar visibilitat als projectes
que s’estan duent a terme en els territoris rurals. Alhora, també és fonamental
donar a conèixer l’existència i el paper dels grups Leader al territori. ARCA
treballa per fer visible aquest treball davant la societat mitjançant:





La participació en ponències i jornades on poder difondre i
intercanviar experiències amb altres entitats.
Les eines de comunicació pròpies: Leader News, Butlletí de
Recursos, recull de finançament, plataforma de treball
desenvolupamentrural.cat, i xarxes socials.
La difusió d’activitats i projectes concrets: dossier de premsa, notes
de premsa, articles...

GALs i ARCA com a recurs de coneixement
L’ARCA i els grups GAL van participar durant l’any 2011 en jornades i
seminaris de treball entorn el desenvolupament rural organitzats per altres
entitats, amb l’objectiu d’aconseguir una major difusió dels projectes i
iniciatives d’unes i altres organitzacions. Aquesta participació es concreta en:
Interreg IVC information day – València, 24 de gener
Seminari informatiu sobre les prioritats i els requisits de la quarta
convocatòria del programa de finançament Interreg IVC.
Assistents: Gemma Estany, tècnica d’ARCA
Seminari “Leader as a driver for Rural Europe: workshop for new Local
Action Groups” - Brussel·les, 19 - 20 de gener
Seminari organitzat per la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural ENRD
(European Network for Rural Development), amb l’objectiu de fomentar
l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques realitzades pels grups GAL
gràcies a l’aplicació de la metodologia Leader davant de nous Grups d’Acció
Local.
Assistents: per part de la xarxa catalana
de grups Leader van assistir-hi els
gerents del Consorci GAL Alt UrgellCerdanya, Sra. Mireia Font; de
l’Associació per la Gestió del Programa
Leader Ripollès Ges Bisaura, Sr. Albert
Puigvert;
de
l’Associació
pel
Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central, Sra. Cristina Garrós; i de
l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya, Sra. Laura Ibànyez.
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Jornada Emprenedoria i foment de l’ocupació en el medi rural - Lleida,
14 d’abril
Participació de la gerent d’ARCA en la taula – rodona “Estratègies de
dinamització de l’economia rural adaptades a l’especificitat local”, celebrada
dins la jornada “Emprenedoria i foment de l’ocupació en el medi rural”,
organitzada per la Fundació del Món Rural.
Màster en Gestió de Projectes de Desenvolupament Rural – Lleida, 20 i
27 de maig
Laura Ibànyez participa en el Màster en Gestió de Projectes de
Desenvolupament Rural de la Universitat de Lleida amb dues ponències
dedicades a la Cooperació Interterritorial i transnacional.

IV Jornades de Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural – Lleida, 14
d’octubre
Gemma Ribalta, tècnica d’ARCA, participa a la taula rodona organitzada en el
marc de les IV Jornades de Dones i Igualtat de Tracte al Món Rural, amb la
presentació del projecte “Xarxa de Dones Rurals i Urbanes”.
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Leader News
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El Leader News ha tingut una mitjana d’un 47,6% de consultes (obertura) al
llarg de l’anualitat. La distribució de les consultes, a nivell absolut i
percentual, en cada un dels seus enviaments es reflecteix en el quadre
següent:
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56%
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55,8%

34

44,2%
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En la taula següent s’analitza el perfil de les consultes dels usuaris que han
accedit als Leader News. Aquestes se centren, en la seva majoria, en les
notícies (65%), seguides de les Bones Pràctiques (18%), les entrevistes
(12,6%), i el territori GAL (4,4%).

Número Leader News
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4%
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69%
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15%
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Recull setmanal de finançament
Elaboració d’un recull setmanal amb el finançament, subvencions i altres
ajuts que s’han publicat en els Diaris Oficials (BOE i DOGC) i altres entitats
i/o institucions.
Aquest recull s’envia a l’equip tècnic (gerents, tècnics/ques Leader,
tècnics/ques RSE i administratius/ves) que conformen els 13 Grups d’Acció
Local.
Durant l’anualitat 2011, s’han realitzat els enviament següents:
Nº 6: 04/07/2011
Nº 9: 19/08/2011
Nº 12: 29/09/2011
Nº 15: 28/10/2011
Nº 18: 18/11/2011
Nº 21: 09/12/2011
Nº 25: 31/12/2011
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Nº 7: 13/07/2011
Nº 10: 31/08/2011
Nº 13: 13/10/2011
Nº 16: 07/11/2011
Nº 19: 25/11/2011
Nº 23: 16/12/2011

Nº 8: 29/07/2011
Nº 11: 16/09/2011
Nº 14: 21/10/2011
Nº 17: 11/11/2011
Nº 20: 02/12/2011
Nº 24: 23/12/2011

La plataforma desenvolupamentrural.cat

La plataforma de treball desenvolupamentrural.cat s’estructura en dues parts
diferenciades. D’una banda es detalla la informació corporativa de l’entitat:
què és ARCA, informació dels grups GAL, l’aplicació de l’eix Leader a
Catalunya, etc. I, per l’altra, es pot consultar tota la documentació relativa als
projectes i/o iniciatives que es desenvolupen al territori, ja sigui per part dels
propis grups GAL, o bé des d’altres entitats de la zona.
Desenvolupamentrural.cat s’ha convertit en el web de referència dels Grups
d’Acció Local, des d’on poden consultar els actes i les notícies relacionades
en l’àmbit del desenvolupament rural; així com publicar, a través de la
intranet de la plataforma, els projectes e iniciatives que impulsen en els seus
territoris.
Els continguts de la plataforma desenvolupamentrural.cat s’estructuren
seguint el següent mapa web:
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Qui Som
o Grups d'Acció Local
o ARCA
o Eix 4. Leader
o Llei de Desenvolupament Rural Sostenible
 Llei 45/2007
 PDRS 2010-2014
 PDRS a Catalunya
Agenda
Notícies
Projectes
o Leader
o Cooperació
o Més iniciatives
Fons documental
o Bibliografia
o Enllaços d'interès
Contacte
Condicions d'ús
Intranet
Mapa web
Accessibilitat
FAQ
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Dades de seguiment de la plataforma desenvolupamentural.cat
FONT: Google Analytics

El nombre de visites durant el 2011 van ser de 7.565, de les quals un 51,16%
van ser noves visites. Cal destacar que un 31,51% d’aquestes visites, 2.384
usuaris, van accedir a la plataforma de forma directa a través del domini, fet
remarcable tenint en compte que és el primer any en funcionament del web.
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Els usuaris de la plataforma van consultar un total de 31.483 pàgines
(pàgines de la plataforma que es van obrint mentre s’hi navega), amb un
estada mitjana per pàgina d’1 minut i 25 segons.
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novembre - desembre 2011

 PAGINES VISITADES
Apartat que ens mostra les seccions més visitades de la pàgina de Facebook,
així com l'origen d'aquest tràfic. Els gràfics que es detallen a continuació
mostren com la secció del MUR de la pàgina és la és visitada, amb un total
de 118 entrades, seguida de la pàgina d’informació de l’entitat, amb un total
de 19 visites.
L’informe també detalla que les visites que no provenen de l’accés directe al
facebook, provenen de la pàgina desenvolupamentrural.cat

setembre - octubre 2011
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novem
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mbre 2011

Twitter
l seva activvitat a twitterr
L’Asssociació d’Iniiciatives Rurrals de Catallunya inicia la
el gener del 2011
1 sota el nom
m: @desrura
alcat.

adors (generr – desembre
e 2011):
Indica
Twee
ets: 32
Segu
uidors:113
Perfils que es seg
gueixen: 112
2
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Presència dels projectes i actes dels GALs
als mitjans de comunicació i difusió
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA treballa per visualitzar
les actuacions i els projectes que els Grups d’Acció Local han desenvolupat
al territori.
Amb aquest objectiu, durant l’any 2011, l’entitat ha elaborat i redactat articles,
notes de premsa, dossiers de premsa.... i n’ha fet difusió als mitjans de
comunicació.
Aquesta tasca de comunicació ha tingut repercussions en determinats mitjans
de comunicació. Així, durant l’anualitat 2011, ARCA ha aparegut 21 vegades
en suports com:





Agències de notícies: ACN – Agència Catalana de Notícies i EP
(Europapress);
Diaris i revistes: Diari Segre i revista Celsona;
Diaris electrònics: Vilaweb i El Ripollès digital;
Llocs web especialitzats: Agrodigital i Ruralcat;
entre d’altres
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Cal destacar que la totalitat dels impactes en premsa de l’Associació durant
l’anualitat 2011 corresponen a informacions relacionades amb els projectes
de cooperació en què participa l’entitat: Xarxa de dones Rural i Urbanes i
ODISSEU.
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4 ARCA: Comptes Anuals
Compte de resultats abreujat exercici 2011 /
comparativa exercici anterior
Compte de Pèrdues i Guanys
1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos percebuts de caràcter periòdic (QUOTES)
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions oficials a les activitats

2010

2011

405.453,78
35.314,38
36.340,00

418.884,73
6.241,80
73.450,00

333.799,40

339.192,93

e) Donacions i altres ingressos per activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats percebuts
g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats percebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l’exercici del càrrec de membre
de l’òrgan de govern
3. Variació d’existències de productes acabats i en curs de
fabricació
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4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
a) Compres de mercaderies
b) Treballs realitzats per altres entitats

-198,15
-198,15

6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d’explotació
a) Serveis externs
a1) Recerca i desenvolupament
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a6) Primes d’assegurances
a7) Serveis bancaris i financers
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis tècnics
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de aprovisionaments per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
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-69.490,81

-156.085,50

-288.920,52
-288.920,52

-201.252,31
-201.252,31

-250.260,92

-16.356,77

-1.961,80
-13.040,78
-1.038,93

-10.113,41
-14.033,25
-1.306,44

-22.618,09

-159.442,44

9. Amortització de l’immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
a) Subvencions oficials de capital

-2.086,24

-12.733,90

1.476,38
1.476,38

11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alineacions del immobilitzat
13. Altres resultats
I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 13)
14. Ingressos financers

46.432,59

48.614,87

1,53

63,46

15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions de instruments
financers
II) RESULTAT FINANCER (Σ 14 a 18)

53
1,53

63,46

III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I+II)

46.434,12

48.678,33

19. Impost sobre beneficis

-1.007,46

-1.079,34

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19)

45.426,66

47.598,99
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Balanç de situació abreujat exercici 2011 /
comparativa exercici anterior
ACTIU

2010

2011

A) ACTIU NO CORRENT

49.021,83

36.287,93

Immobilitzat intangible

49.021,83

36.287,93

B) ACTIU CORRENT

279.341,55

167.304,94

Deutors comercials i altres comptes a cobrar

251.048,93

114.215,39

1. Clients per vendes prestació de serveis

24.913,97

2. Altres deutors
Efectiu altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

PASSIU
A) PATRIMONI NET

226.134,96

114.215,39

28.292,62

53.089,55

328.363,38

203.592,87

2010
91.850,68

2011
139.449,67

A-1) Fons Propis

45.426,66

93.025,65

Excedent d'exercicis anteriors

45.426,66

45.426,66

Excedent de l'exercici pendent d'aplicació
A-3) Subvencions, donacions llegats percebuts

47.598,99
46.424,02

46.424,02

46.424,02

46.424,02

B) PASSIU NO CORRENT

196.074,00

5.987,55

Deutes a llarg termini

196.074,00

5.987,55

C) PASSIU CORRENT

40.438,70

58.155,65

Deutes a curt termini

33.000,00

46.156,83

33.000,00

46.051,34

1. Subvencions oficials de capital

1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors i creditors varis
2. Altres deutes amb les Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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105,49
7.438,70

11.998,82

795,13

547,62

6.643,57

11.451,20

328.363,38

203.592,87
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Més informació sobre el

LEADER

a

Catalunya, els Grups d’Acció Local i ARCA a:
www.desenvolupamentrural.cat
www.arca-dr.cat
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