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Salutació del President 
 
Aquest 2013 l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, la xarxa catalana dels 
Grups d’Acció Local (GAL) LEADER, ha complert el seu quart any en funcionament. 
Quatre anys que han servit per engegar nous projectes i iniciatives, impulsar jornades 
formatives i de divulgació del coneixement, i organitzar visites i viatges d’intercanvi 
d’experiències amb altres grups Leader, nacionals i internacionals; entre moltes d’altres 
actuacions. Una tasca que no hagués estat possible sense el recolzament dels seus 
socis, els 13 Grups Leader. 
    
Malgrat trobar-nos en temps complexos, des d’ARCA hem continuat treballant 
incansablement per poder donar continuïtat als projectes ja iniciats i seguir oferint el 
recolzament als grups Leader de Catalunya. Aquest 2013 doncs, ha estat un any de 
consolidació de projectes com “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral de 
joves al medi rural”, i la plataforma col·laborativa de treball 
“www.desenvolupamentrural.cat”; al mateix temps que s’ha fet especial incidència en la 
comunicació de tots aquells actes i notícies sobre el desenvolupament rural que es 
realitzen als diferents territoris Leader catalans, donant un nou impuls a les xarxes 
socials i dotant de contingut la plataforma de treball, conjuntament amb els Grups 
d’Acció Local. En aquest sentit, des de l’entitat creiem en una comunicació proactiva i 
tenim molt clar que cal explicar i difondre les actuacions, iniciatives i projectes que s’han 
impulsat sota la metodologia LEADER i l’impacte que han tingut al territori, per tal de fer-
nos i fer-les visibles davant la societat i altres grups d’interès (no competim pels 
recursos; entre tots, sumem i fem créixer des de les nostres parcel·les d’actuació, el 
desenvolupament rural al conjunt de Catalunya). 
Tot i que al document es recullen totes les activitats que s’han dut a terme, crec 
important destacar la segona edició de la formació “English Course for Cooperation 
projects”, celebrada conjuntament amb la Xarxa dels Grups d’Acció Local de la regió 
francesa d’Auvergne a Chambon sur Lignon (França), del 23 al 25 de gener. Una 
trobada que ha servit perquè els equips tècnics dels grups GAL aprofundissin en el 
coneixement de la llengua anglesa en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament 
rural, a més de ser un espai on promoure nous projectes de cooperació entre els grups 
LEADER francesos i catalans.  
 

També vull fer una menció especial a la consolidació del projecte “ODISSEU: 
programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural”. Una iniciativa 
que compta amb la participació dels 13 grups en el marc de la cooperació catalana, i on 
ARCA realitza tasques de suport i coordinació, conjuntament amb altres institucions com 
la mateixa Direcció General de Desenvolupament Rural, la Direcció General de Joventut 
i la Fundació del Món Rural. Aquest 2013 ha servit per consolidar les Taules de 
Concertació i les accions joves-empresa de les 14 comarques on s’aplica el programa, i 
per divulgar la iniciativa, tot participant  en diferents actes i jornades com la Fira 
d’Orientació Universitària de la Noguera, celebrada el 22 de març a Balaguer, i la IX 
edició de les Jornades Rurals - Turisme i món rural, realitzades el dia 19 de juliol a 
Solsona. Així mateix, també s’han organitzat 6 jornades joves – empreses ODISSEU, 
en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament d'Agricultura, 
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amb l’objectiu de posar en contacte a joves i empreses rurals, i millorar així el 
coneixement d’aquests joves vers el teixit empresarial de les comarques rurals.  
A nivell internacional, en el marc el projecte ODISSEU, ARCA també ha organitzat i 
cofinançat un “Seminari internacional sobre les migracions de la joventut rural i 
l’ocupació”, juntament amb l’Associazione dei GAL Toscani, el Northern Ireland Rural 
Development Council (RDC) i la Fundatia Alternative Romania (FAR). Una trobada de 
quatre dies a Solsona, amb un total de 50 participants procedents de les quatre regions 
europees, on s’han debatut i compartit bones pràctiques sobre les migracions de la 
joventut rural i l’ocupació a escala europea. Una iniciativa en la que es continua 
treballant, en col·laboració amb els grups participants, per tal de poder donar continuïtat 
a les propostes i línies de treball sorgides del seminari.   
Aquest seminari ha representant un salt qualitatiu per ARCA, guanyant experiència en la 
transferència de coneixement i en l’organització de trobades a nivell internacional.  
 

Pel que fa a l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques amb altres territoris Leader, 
aquest any ha sigut especialment singular. Amb la col·laboració dels Grups d’Acció 
Local, ARCA ha co-organitzat 6 visites al territori català de grups provinents de 
Lituània, Polònia, Suècia, Romania i Letònia. Unes visites que han servit per 
fomentar la cooperació i l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL, a més de 
donar a conèixer com s’implementa el programa Leader a Catalunya i algunes de les 
iniciatives que s’han promogut al nostre territori gràcies a aquest programa.  
Igualment, ARCA ha promogut que tres grups GAL i un representant del mateix 
Departament d’Agricultura hagin participat al Seminari de Cooperació Internacional, 
celebrat a Estònia durant el mes de febrer. A més dels representants catalans, el 
seminari ha comptat amb la participació del GAL suec Närheten, el GAL hongarès 
Cserhatalja; i el grup organitzador de la trobada, el GAL estonià Peipsi-Alutaguse. Una 
trobada per posar en comú els interessos de cooperació de les diferents regions 
europees participants i trobar línies de treball i projectes comuns que ben segur donaran 
fruit en el proper període de programació 2014-2020.  
 

Tot un seguit de visites que em permeten afirmar que l’aplicació del programa Leader 
a Catalunya s’està convertint en un referent en l'àmbit europeu; conseqüència de 
l’esforç i la dedicació diària de tots els i les que treballem per implementar el programa 
LEADER als nostres territoris. 
 

Per últim, vull agrair a tots els i les implicats/des en aquest projecte, a l’Assemblea i a la 
Junta Directiva d’ARCA, i especialment al personal tècnic d’ARCA i dels grups LEADER; 
la seva perseverança i treball en moments de reajustaments pressupostaris importants; 
entre tots i totes ajudem a tirar endavant les iniciatives d’emprenedors/res i 
empresaris/res que veuen en els territoris rurals el lloc idoni per engegar els seus 
projectes i quedar-se a viure-hi. 
 

Moltes gràcies i endavant amb la feina ben feta! 
 
 

 

Miquel Rovira i Comas 
President d’ARCA 
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya 
 

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 l’any 2005 que reprèn la seva activitat el 20 de 
gener de 2010, gràcies a la voluntat dels 13 nous Grups d’Acció Local catalans constituïts 
pel període de programació 2007-2013. 
 
Actuem com a interlocutor directe entre els GAL i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i amb la Red Española de Desarrollo Rural 
(REDR), de la qual en som socis, així com amb d’altres xarxes nacionals i regionals 
vinculades a l’enfocament LEADER.  
 
Alhora, ARCA som un facilitador i dinamitzador, principalment en les tasques de coordinació 
i assistència tècnica; d’organització d’activitats diverses; i de participació en diferents 
estaments i a diferents nivells, entre altres.  
 
És per aquest motiu que ARCA estructura la seva actuació en 4 eixos: 
 

 Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL. 

 Eix 2: Comunicació i difusió de projectes, bones practiques i metodologies.  

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

 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, permetent la relació i 
compromís entre els grups 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. 
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2.1  
La Missió, la Visió i les Finalitats  
 
 

 

 

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.  

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: 
 

x 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); 

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

x 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; 

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

x 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; 

x 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; 
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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; 

 
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. Realització d’activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional a fi de fomentar la informació, la sensibilització, l’educació, la 
formació, els valors, les capacitats i el compromís de la societat, conduents a 
una millor cooperació i més gran amb les persones, els pobles i els països en 
desenvolupament; 
 
8. Realització d’activitats ambientals i projectes a fi de fomentar la 
sensibilització, difusió, preservació i valoració del patrimoni natural dels 
territoris rurals i el desenvolupament sostenible d’activitats productives en 
espais d’interès natural; 
 
9. Qualsevol altra finalitat lícita que acordi emprendre l’Assemblea General i 
que tingui relació directa amb les anteriors; 
 
10. Fer el seguiment i avaluar el Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya i les actuacions dels GAL en el període 2007-2013 i períodes 
successius, així com de les actuacions dels GAL pel Programa de 
Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014 i períodes successius; 
 
11. Desenvolupar totes les finalitats esmentades amb perspectiva de gènere i 
de sostenibilitat. 
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2.2 
Els representants i l’equip tècnic 

 
 
 
 
 
 
Els representants 
 

Són socis d’ARCA els 13 Grups d’Acció Local en qualitat de soci 

amb veu i vot i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, 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. 
 
 
 
 
A 31 de desembre de 2013, 
la Junta Directiva de 
l’entitat està integrada per: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junta Directiva 

 

 
President 
 

Sr. Miquel Rovira i Comas 

Vicepresident primer 
 

Sr. Carles Luz i Muñoz 

Vicepresidenta segona 
 

Sra. Rosa Maria Mora i Valls

Secretari 
 

Sr. Ramon Borràs i Ramon

Tresorer 
 

Sr. Jesús Fierro i Rugall 

Vocals Sr. Antoni Clement i Guitart 
 Sr. Juli Muro i Manso 

AG ARCA. Gandesa, 18 de juliol  
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L’Assemblea 
General d’ARCA 
la formen:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assemblea General  

 
 
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 
Miquel Rovira i Comas - Maria Rosa Vestit i Villegas 
 
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 
Carles Luz i Muñoz - Jordi Jardí i Pinyol 
 
Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell 
Francesc Fabregat  i Talarn - Rosa Maria Mora i Valls  
 
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia 
Joan Josep Raventós i Coral - Ramon Borràs i Ramon  
 
Consorci GAL Alt Urgell -Cerdanya 
Jesús Fierro i Rugall - Ramon Moliner i Serra 
 
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 
Antoni Clement i Guitart - Josep Tarin i Canales 
 
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori 
Juli Muro i Manso - Jaume Revés i Esteve 
 
Centre de Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça 
Joan Ubach i Isanta - Joan Comenge i Riba 
 
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord 
Oriental de Catalunya (ADRINOC) 
Joan Espona i Agustín - Joaquim Felip i Gayolà 
 
Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
Pere Prat i Torra  - Josep Mª Roigé i Rafel 
 
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 
Adrià Marquilles i Bernaus - Joan Solà i Bosch 
 
Consorci  Leader Priorat – Baix Camp 
Joan Carles García i Vaqué – Joaquim Calatayud i Casals  
 
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  
Jordi Curto i Escribà - Joan Martín i Masdeu 
 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
Jordi Sala i Casarramona 
(Director General de Desenvolupament Rural) 
Laura Dalmau i Pol 
(Subdirectora General de Planificació Rural) 
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L’equip tècnic  
 
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 realitza conjuntament amb els Grups 
d’Acció Local de Catalunya, per apostar 
per una xarxa integral. En aquest sentit, 
s’impulsen 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. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Tècnic de gestió del programa Leader 
Jordi Sanchis i Sampol 
jordi.sanchis@gencat.cat 
 

Gerent 
Laura Ibànyez i Ramon  
gerencia@arca-dr.cat  

Tècnica, responsable d’Administració i Comunicació 
Gemma Ribalta i Sala 
administracio@arca-dr.cat  / comunicacio@arca-dr.cat  
 
Responsable Administratiu i Financer (RAF) 
Sílvia Vilaseca i Casafont 
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2.3 
El Programa de Desenvolupament Rural 
(PDR) de Catalunya 2007-2013 
 

 

El Programa de Desenvolupament 
Rural 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 propi per a 
Catalunya, que pel període 2007-2013 s’estructura en tres eixos 
temàtics i un quart eix metodològic, l’enfocament LEADER: 

x Eix 1: Augment de la competitivitat del sector agrícola i 
forestal. 

x Eix 2: Millora del medi ambient i de l’entorn rural. 

x Eix 3: Qualitat de vida a les zones rurals i  
diversificació de l’economia rural. 

x Eix 4: Aplicació de la metodologia Leader. 

 

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

1. Estratègies locals de desenvolupament 

2. Enfocament de baix a dalt (bottom-up) 

3. Partenariats locals públic - privats 

4. Facilitació de la innovació en zones rurals 

5. Integració i accions multisectorials  

6. Treball en xarxa (networking) 

7. Cooperació  

Amb la VIII Modificació 
del PDR (modificació 
financera aprovada el 
16/10/2013), el 
Programa de 

Desenvolupament Rural 
de Catalunya 2007‐2013 

compta, en el seu 
conjunt, amb un 

pressupost programat 
de 942.168.891euros, 
dels quals 72.460.128  
euros es destinen a 

l’eix LEADER 



Mesura 12301
Millora dels processos de 

transformació i 
comercialització dels 

productes agraris

Mesura 312
Creació i 

desenvolupament de 
microempreses

Mesura 313
Foment d’activitats 

turístiques

Mesura 323
Conservació i millora del 

patrimoni rural

Mesura 421
Cooperació entre grups 

d’acció local de 
Catalunya

Mesura 431
Funcionament dels GAL, 
adquisició de capacitats i 
dinamització del territori

 
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 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, la implementació 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els 13 Grups d’Acció 
Local 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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2.4 
Els socis: 13 Grups d’Acció Local (GAL) 

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-

Oriental de Catalunya (ADRINOC) 

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça 

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia 

Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya 

Consorci Grup d'Acció Local Noguera– Segrià Nord 

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques 

Consorci Leader Priorat - Baix Camp 

Consorci Leader Urgell - Pla d'Urgell 

Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori 

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 

 
 

 
 
 
 

Per  a l’aplicació del programa LEADER en el període 2007-2013,   
s’han seleccionat un total de 13 Grups d’Acció Local:  
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Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local 

         
(no s’inclouen els Responsables Administratius Financers dels grups) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 0  4
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura  4  1  3 
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord‐
Oriental de Catalunya 

4  2  2 

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   3  1  2 
Consorci Garrigues per al Desenvolupament  del Territori 3 1  2
Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia  4  1  3 

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  50  13  37 

● ● ● 
El 26% dels equips tècnics dels grups  

d’Acció Local són homes. 
 

Les dones representen un 74% de 
l’estructura  

tècnica dels grups. 
● ● ● 

 

Formació plataforma desenvolupamentrural.cat. 
Mollerussa, 11 de març  
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Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local 

         
(no s’inclouen els Responsables Administratius Financers dels grups) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Perfil professional 
equip tècnic GALs 

homes  %  dones  % 

 
Gerents 
 

 
5 

 
50,0%  5  50,0% 

Directores tècniques 
 

0  0,0%  2 100,0%

Tècnics/ques 
 

8  25,0%  24 75,0%

Administratius/ves  0  0,0%  6 100,0%
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● ● ● 
 

Les dones representen un 100% del 
personal administratiu dels grups 

GAL. 
 

Els càrrecs de gerència es distribueixen 
equitativament entre homes i dones.  

 
● ● ● 
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Entitats i institucions membres dels Grups d’Acció Local 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Grups d'Acció Local  número entitats 
membres  públiques  privades 

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars ‐ Ribagorça   17  4  13 

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya  14  5  9 

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central  28  12  16 

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura  12  4  8 
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  20  4  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  11  3  8 

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques  62  28  34 

Consorci Leader Priorat – Baix Camp  12  2  10 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  44  22  22 

TOTAL  397 169  228

Un total de 397 entitats 
formen part dels 13 
Grups d’Acció Local de 

Catalunya. 
El 57,4% d’aquestes 
entitats són privades 
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Representants de les entitats i institucions membres dels Grups 

d’Acció Local 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grups d'Acció Local  número de  
representants

homes  dones 

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars ‐ Ribagorça   26  22  4 

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya  16  14  2 

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central  32  29  3 

Associació  per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura  12  7  5 
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord‐
Oriental de Catalunya 

33  29  4 

Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord  30  25  5 

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central  29  21  8 

 Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell   44  36  8 

Consorci Garrigues per al Desenvolupament  del Territori  78  75  3 

Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia  15  15  0 

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques  68  57  11 

Consorci Leader Priorat – Baix Camp  20  15  5 

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià  44  37  7 

TOTAL  447 382  65

Dels 447 representants 
dels grups GAL, un 

14,5% són dones
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Activitats 

3.1 
Eix 1. Servei tècnic de suport als grups GAL 

Jornades i Cursos 
Grup de Treball “Leader 2014 - 2020” 
Recepció de visites a territoris LEADER de Catalunya 
Visites a altres territoris  
Assistència a actes  
 

3.2 
Eix 2. Comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i 
metodologies 
 Grups GAL i ARCA com a recurs de coneixement 
 Gestió de la comunicació entre els grups GAL i ARCA 
 Notorietat en els mitjans de comunicació 
 

3.3 
Eix 3. 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 
 Visites d’ARCA als grups GAL 
 Reunions Gerents grups GAL - DAAM 
 Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural 
 de Catalunya 2007-2013 
 Participació en esdeveniments nacionals i internacionals en  
 representació dels grups GAL 
 

3.4  
Eix 4. Participació en projectes de desenvolupament  
rural i cooperació 
 Projectes de cooperació  
 Participació en altres projectes i iniciatives 
 

 



 

  

 

A
R

C
A

  1
9 

 

 
 

3.1 
EIX 1. Servei tècnic de suport als grups GAL 

 

 
 
 
Jornades i Cursos  
 

22 - 25 de gener 
Segona edició “English Course for Cooperation 
projects” 
Formació conjunta entre els Grups d’Acció Local de 
Catalunya, ARCA i la Xarxa dels Grups d’Acció Local de la 
regió francesa d’Auvergne (Réseau Rural Auvergne); amb 
l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la llengua 
anglesa en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament 
rural, a més de ser un espai on promoure nous projectes 
de cooperació entre els grups LEADER d’ambdós 
territoris. 
 
La trobada va tenir una durada de 3 dies i es va 
estructurar en blocs temàtics (productes locals i marques 
territorials; energies renovables i  bio-construcció i 
Polítiques Europees pel desenvolupament i la cooperació), 
combinant les classes teòriques del matí amb la 
presentació d’experiències pràctiques i visites a projectes 
durant la tarda. 
 
Assistents: 34 assistents, 13 catalans i 21 francesos 
(6/13GALS) 
 
Altres Assistents: equips tècnics i membres institucionals 
de la Réseau Rural Auvergne; equip tècnic d’ARCA; i 
tècnica del Servei de Programació i Dinamització Rural del 
DAAM. 
 
 
 

Març –juliol  
Formació plataforma www.desenvolupamentrural. cat  
Sessions formatives dirigides als Grups d’Acció Local per tal de 
profunditzar en el funcionament de la plataforma 
“desenvolupamentrural.cat”, tant en la seva part externa: editar 
notícies, projectes i esdeveniments; com en la seva part interna: 
creació de nous projectes, calendarització de tasques i treball en 
xarxa, entre d’altres. 
Entre els mesos de març i juliol es van organtizar un total de 7 
sessions formatives: durant el mes de març, es van celebrar dues 
formacions, el dia 11 a Mollerussa i el dia 18 a Solsona. A l’abril, 

Classes teòriques d'anglès / Sessió d’intercanvi – 
Marques de Qualitat Territorial 

Formació a Montblanc 
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les jornades van tenir lloc el dia 8 a Montblanc, el dia 10 a Ripoll i el dia 30 a Móra d’Ebre. I, 
finalment, es van realitzar dues sessions més el dia 28 de maig a la Seu d’Urgell, i el dia 8 de 
juliol a Tremp. 
 
Assistents: 33 assistents (13/13GALS) 
  
 

12 d’abril 
Jornada “Les Xarxes Socials com 
a eines de comunicació” 
Formació adreçada als equips 
tècnics dels grups Leader amb 
l’objectiu de conèixer què és la web 
2.0 i què són els Social Media Sites 
(twitter, facebook, linkedin…).  
Durant la sessió es van detallar les 
característiques més rellevants de 
cada una de les xarxes socials, a 
més d’ensenyar com cal utilitzar 
cada una de les aplicacions i dotar  
als assistents de les competències necessàries per 
gestionar els seus perfils corporatius.  
La jornada també va servir per mostrar un seguit 
d’exemples de bones pràctiques en comunicació  a través 
de les xarxes socials. 
 
Assistents: 26 assistents  (12/13GALS) 
 
Altres Assistents: Equips tècnics d’ARCA i del Servei de 
Programació i Dinamització Rural del DAAM. 
 
Valoració: 4,8/5 
 
 

 
8 de maig 
Jornada d’iniciatives al món rural: la necessitats de 
reinventar-se! 
Jornada impulsada en el marc del Pla Anual de 
Transferència Tecnològica 2013 del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
organitzada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya i l’Escola de Capacitació Agrària del Solsonès. La 
jornada va servir per donar a conèixer i mostrar les 
possibilitats que ofereix el medi rural, i motivar així  
l’emprenedoria tot mostrant diferents exemples d’activitats 
empresarials innovadores en sectors tradicionals i en nous 
sectors d’ocupació. En aquest sentit, es van poder conèixer 
quatre iniciatives de la mà dels seus impulsors: La Tofonera, 
L’Auró, ÉsPallarès i Logos Berguedà. 
 

 

Jornada “Les Xarxes Socials com a eines de 
comunicació” 

Taula rodona: “Iniciatives empresarials, la necessitat de reinventar-se!” 



 

  

 

A
R

C
A

  2
1 

Novembre - desembre  
Jornades joves – empreses ODISSEU 
6 jornades joves – empreses, impulsades en el marc del projecte ODISSEU, per tal de fomentar 
el contacte entre els joves i les empreses del medi rural. L’objectiu de les sessions, celebrades 
a les poblacions de Balaguer, Solsona, Ripoll, Barberà de la Conca, Gandesa i La Pobla de 
Segur, fou millorar el coneixement dels joves vers el teixit empresarial de les comarques rurals, 
posar en contacte aquests joves amb els empresaris rurals, i oferir-los-hi eines i oportunitats de 
col·laboració. 
 

Les activitats estaven organitzades pels GALs dels 6 territoris corresponents, l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya i altres 
agents relacionats, en el marc del Pla 
Anual de Transferència Tecnològica 
2013 del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. 
 
Assistents: 160 assistents  (6/13 GALS) 
 
Altres Assistents: Joves de fins a 35 
anys, estudiants i aturats, de les 
comarques rurals on es van 
desenvolupar les trobades. 
 
 
 
25 d’octubre 
II Acte de lliurament dels Certificats a les Empreses Socialment Responsables  
beneficiàries d’ajuts Leader  
Acte de lliurament d’un Certificat d’Empresa Socialment Responsable a noranta petites i 
mitjanes empreses beneficiàries d’ajuts Leader a Catalunya. Aquest distintiu és el 
reconeixement al procés d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial que 
han dut a terme en el marc del projecte de cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural 
(GSR).  
L’acte, celebrat al Monestir de les Avellanes – La Noguera, va comptar amb la presència del 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, 
acompanyat del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, del president del 
Consorci Leader Noguera - Segrià Nord, Pere Prat, i del vicepresident d’ADRINOC, grup 
coordinador del projecte, Joaquim Felip.  
 
Assistents: Empreses reconegudes 
amb els certificat RSE, representants 
institucionals i tècnics dels 13 grups 
Leader i d’ARCA, a més de 
representants del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia,Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.  
 
 
 

Sessions 

“L’encaix de la innovació, la co-creació i gestió del canvi a les empreses rurals del 
territori Leader Ribera Ebre-Terra Alta”. Gandesa, 12 desembre 

Acte d'entrega dels Certificats d'Empresa Socialment 
Responsable 
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Grup de Treball “Leader 2014 - 2020” 
Grup de treball impulsat pel Departament d’Agricultura,Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural; amb la col·laboració d’ARCA, per tal 
de debatre sobre com aplicar la metodologia Leader en el proper període 
de programació 2014-2020. Les primeres sessions de treball, 
desenvolupades durant l’any 2012, van servir perquè els equips tècnics 
dels grups GAL i del Servei de Programació i Dinamització Rural fessin 
una anàlisi i valoració del funcionament del programa Leader en el 
període 2007-2013. Durant l’anualitat 2013, s’ha realitzat la darrera reunió 
del grup de treball, una sessió - debat sobre la millor forma d’aplicar les 
Estratègies de Desenvolupament Local en el període 2014-2020. 
 
 
21 de març   
Quarta i darrera sessió del grup de treball “Leader 2014-2020”. La 
jornada va comptar amb la participació dels 13 gerents dels grups GAL; 
Laura Ibànyez, en representació d’ARCA; i Laura Dalmau, Josep Maria 
Martí, Adolf Seró i Marta Trepat, en representació del DAAM. 
La trobada es va estructurar al voltant de 5 grups de discussió centrants 
en: 

x L’orientació estratègica del programa Leader 

x Les mesures i/o operacions FEADER 

x L’argumentari per a l’aplicació de plurifons 

x Les propostes de millora del model de gestió del programa 
Leader 

x Les amenaces que suposa que el programa Leader s’inclogui  en 
la programació nacional 
 

D’aquesta sessió en va sortir un full de ruta de caràcter tècnic amb les 
recomanacions sobre com aplicar les estratègies de desenvolupament 
rural en el proper període de programació 2014-2020. 

 

 
Recepció de visites a territoris LEADER de Catalunya 
 
Durant l’any 2013, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels 
Grups d’Acció Local, ha co-organitzat 6 visites al territori català de grups provinents de Lituània, 
Polònia, Suècia, Romania i Letònia.  
 
5 i 6 de setembre  
Visita dels Grups d’Acció Local de Lituània Druskininkai, Dzükija i Alytus 
Visita d’intercanvi organitzada conjuntament pels grups Leader d’acollida i 
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar la 
cooperació i l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL catalans i lituans en 
l’àmbit agroalimentari, a més de donar a conèixer bones pràctiques de la 
metodologia Leader a Catalunya. 
 
Durant l’estada es van visitar projectes Leader centrats en l’àmbit de la producció i 
comercialització de productes agroalimentaris; com La Fageda, una cooperativa 
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d’iniciativa social que té com a finalitat la integració sociolaboral de les persones de 
la comarca de la Garrotxa que pateixen discapacitat psíquica o trastorns mentals 
severs; Can Morera, una agrobotiga familiar que comercialitza productes del 
territori; la Cooperativa Verntallat de la Vall d’en Bas, una cooperativa agrària que 
ha diversificat els seus serveis iniciant-se en la comercialització de productes locals 
a través de diverses agrobotiges “Verntallat”; PIRINAT, una empresa dedicada a 
l’elaboració i comercialització de productes carnis ecològics; la fàbrica de cerveses 
La Calavera; i la formatgeria Mas Rovira, dedicada a l’elaboració de formatges 
artesans. 
 
Així mateix, l’intercanvi també va servir per explicar el funcionant del programa 
Leader a Catalunya, així com alguns dels projectes de cooperació en què 
participen els dos grups visitats: Gestió Sostenible Rural, GUSTUM, Energia i 
Forest, EURENERS, i Pastor. 
 
Territoris GAL visitats: Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) i Associació per la Gestió del 
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 

Assistents: 22 assistents. Delegació lituana formada per promotors privats i tècnics 
dels grups Leader Druskininkai, Dzükija i Alytus. 
 

Durada: 2 dies.  
 

 
 
 
18 i 19 de setembre  
Visita dels Grups d’Acció Local de la regió de LUBLIA – Polònia 
Visita d’intercanvi organitzada per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA, per tal de  
fomentar la cooperació transnacional entre els grups Leader catalans i polonesos, 
a més de donar a conèixer com s’implementa el programa Leader a Catalunya i els 
resultats obtinguts fins l’actualitat. 

 

Sessió de treball a la seu de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès 
Ges Bisaura i visita a la Cooperativa La Fageda de la Garrotxa 
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La visita va consistir en dues jornades de treball on es van combinar  les sessions 
teòriques i les taules de debat, amb visites a projectes desenvolupats al territori. Així, 
la delegació polonesa va poder conèixer de primera mà els projectes Leader Logos 
Berguedà, una antiga colònia tèxtil que acull, en un mateix espai, un restaurant, una 
sala de conferències i projeccions i una llibreria especialitzada, amb l’objectiu de 
fomentar el turisme i la cultura a la comarca del Berguedà; i la Burricleta, un projecte 
basat en el lloguer de 
bicicletes elèctriques per a fer 
rutes pel territori del Lluçanès. 
La delegació, molt interessada 
en conèixer experiències 
d’innovació agrària, també  
va visitar Els Casals, com a 
exemple paradigmàtic del 
Contracte Global d’Explotació, 
per la seva filosofia de 
producció de proximitat i en 
cicle tancat. 
 
Territori GAL visitat: 
Associació pel 
Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. 
 
Assistents:  32 assistents. Delegació formada representants institucionals i equips 
tècnics dels Grups d’Acció Local de la regió polonesa de LUBLIA. 
 
Durada: 2 dies.   

 
 

24 – 27 de setembre  
Visita del Grup d’Acció Local de Suècia Närheten 
Visita d’intercanvi organitzada pels grups Leader d’acollida i l’Associació d’Iniciatives Rurals 
de Catalunya, per tal de conèixer el model d’implementació del programa Leader a 
Catalunya. Durant la visita, el GAL Närheten va poder conèixer les estratègies de 
desenvolupament territorial dels grups visitats, així com els seus projectes més emblemàtics. 
 
La  trobada es va iniciar amb una sessió plenària, on es van realitzar una bateria de 
presentacions i debats per promoure els projectes de cooperació (Think Tanks) vers temes 
com: pesca, turisme, Responsabilitat Social Empresarial, esquí nòrdic, emprenedoria i 
productes locals. Posteriorment, es van visitar  diversos projectes Leader impulsats al 
territori com: Socarrel, l’Hotel Banys de Sant Vicenç, la formatgeria Mas d’Eroles, el Celler 
Castell d’Encus, el Centre de Dinamització del Patrimoni Històric, Natural i Rural de Tartareu, 
l’empresa Torrons i mel Alemany, i l’empresa Cacauxocolates. 
 
L’objectiu d’aquest viatge fou fomentar els projectes de cooperació transnacional entre 
territoris Leader de Catalunya i el GAL suec, els quals tenen estratègies de 
desenvolupament i temàtiques comunes, i poden crear projectes en xarxa que permetin la 
realització d’actuacions conjuntes. 
 
Territoris GAL visitats: Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya,  Consorci CEDER 
Pallars – Ribagorça i Consorci GAL Noguera – Segrià Nord. 

Visita a Els Casals  
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Assistents:  12 
assistents. Delegació 
formada pels 
representants i l’equip 
tècnic del Grup d’Acció 
Local suec Närheten. 
 
Durada: 4 dies.  
 
Valoració: 4/5 
 

 
 
 
 
 
27 i 28 de novembre  
Visita dels Grups d’Acció Local de Lituània Jonavos i Kaisiadorys 
Visita d’intercanvi organitzada conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i l’intercanvi 
de coneixements entre els grups GAL catalans i lituans en l’àmbit de l’emprenedoria i 
les tradicions locals, a més de donar a conèixer els projectes més representatius dels 
grups que es visiten. 
 
Durant l’estada a la Conca de Barberà es van visitar projectes centrats en l’àmbit de 
l’emprenedoria i la creació d’empreses com CONCACTIVA,Centre d’Iniciatives 
Empresarials de la Conca de Barberà, i el Viver de Celleristes de Barberà de la Conca, 
a més del taller de ceràmica artesanal Núria Alba & Lluís Soler. En l’àmbit de la 
producció i comercialització de productes agroalimentaris, la delegació visitant va poder 
conèixer Can Morera, una agrobotiga familiar que comercialitza productes del territori a 
la comarca de la Garrotxa. 
Aquest intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre els grups Leader de 
Catalunya i Lituània va servir per buscar sinergies i punts de col·laboració que permetin 
treballar en nous projectes de cooperació en un futur pròxim. 
 
Territoris GAL visitats: Consorci de Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i 
Anoia i Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de 
Catalunya (ADRINOC). 
 
Assistents:  16 assistents. Delegació lituana formada per membres de les juntes i equips 
tècnics dels grups Leader Kaisiadoriu i Jonavos. 
 
Durada: 2 dies.   
 
 
27 - 29 de novembre  
Visita d’una delegació de Grups d’Acció Local romanesos de la província d’OLT 
Visita de dos dies organitzada conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya, on es van combinar les reunions de treball amb 
visites a projectes i iniciatives dels territoris del Priorat, el Pla d’Urgell i el Ripollès.   

Visita a la formatgeria Mas d’Eroles i al Celler Castell d’Encus 
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Amb aquesta trobada, la delegació romanesa va poder conèixer de primera mà els 
projectes de cooperació en què participen els grups Leader catalans. Concretament, el 
grup romanès es va interessar pel projecte Gustum, una iniciativa per al 
desenvolupament del territori a través de la promoció dels productes agroalimentaris 
locals; i per Eureners, un projecte amb el què es pretén fomentar l’estalvi i l’eficiència 
energètica i promocionar l’ús d’energies renovables; per la seva possible 
implementació a la regió romanesa d’OLT.  
Col·laboracions com aquestes deixen palesa la importància de les visites i jornades 
d’intercanvi entre els grups Leader de diferents territoris.  
 
Territoris GAL visitats: Consorci Leader Priorat - Baix Camp, Consorci Leader Urgell – 
Pla d’Urgell i Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura. 
 
Assistents:  9 assistents. Delegació romanesa formada per representants, membres de 
les juntes i equips tècnics, dels grups Leader de la província d’OLT; a més dels 
representants tècnics i institucionals dels grups GAL d’acollida, i Laura Ibànyez i 
Gemma Estany, en representació d’ARCA. 
 
Durada: 3 dies.   
 
 
27 – 29  de novembre  
Visita del Grup d’Acció Local de Letònia Zied Zeme 
Visita d’intercanvi organitzada conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya, per tal de fomentar els projectes de cooperació transnacional 
entre els grups Leader catalans i els letons, així com intercanviar experiències i metodologies de 
treball d’ambdós territoris. 
L’estada a la comarca del Priorat va incloure la visita a diversos projectes Leader relacionats amb 
l’elaboració de productes agroalimentaris, visites que van permetre conèixer iniciatives com el 
Celler Vall Llach, el Celler Álvaro Palacios i l’empresa Artesans del Sucre. 
Així mateix, durant la seva estada al territori del Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell, se’ls va 
presentar el projecte GUSTUM, una iniciativa per a la valorització i promoció dels productes 
agroalimentaris locals, i van poder conèixer diverses experiències Leader impulsades en aquest 
àmbit com la Formatgeria Camps, la Cerveseria Matoll i la Cooperativa l’Olivera, entre d’altres. 
 
Territoris GAL visitats: Consorci Leader 
Priorat – Baix Camp i Consorci Leader Urgell 
– Pla d’Urgell. 
 
Assistents:  14 assistents. Delegació 
formada per representants del Grup d’Acció 
Local de Letònia Zied Zeme. 
 
Durada: 3 dies.   
 
Valoració:  5/5 

 
 
 
 

Visita del Grup d’Acció Local Zied Zeme a la comarca del Priorat 



 

  

 

A
R

C
A

  2
7 

Visites a altres territoris 
 

L’any 2013, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, juntament amb representants tècnics 
i institucionals dels grups Leader Consorci GAL Alt Urgell–Cerdanya, Consorci GAL Noguera– 
Segrià Nord i Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars–Ribagorça, van ser convidats 
a participar al Seminari de Cooperació Internacional, organitzat pel Grup d’Acció Local 
estonià Peipsi-Alutaguse. Aquesta invitació respon a la visita que aquest grup lituà va fer al 
territori català durant el mes de maig de l’any 2012.   
 

25 de febrer – 1 de març  
Seminari de Cooperació Internacional  
Seminari de Cooperació Internacional organitzat pel 
Grup d’Acció Local estonià Peipsi-Alutaguse, que va 
comptar amb la participació de la delegació catalana, 
el GAL suec Närheten  i el GAL hongarès 
Cserhatalja. 
L’objectiu del seminari fou la posada en comú dels 
projectes Leader i dels interessos de cooperació de 
les diferents regions europees participants, per tal de 
trobar línies de treball i projectes en comú. 
 
El programa del seminari va comptar amb visites a 
experiències del territori, a més d’un grup de treball 
on ARCA va presentar la implementació del Leader a 
Catalunya i els interessos i projectes de cooperació 
dels grups catalans. 

 
Assistents:  9 assistents. Delegació formada pels presidents 
i les gerents dels Grups d’Acció Local Consorci GAL Alt 
Urgell–Cerdanya, Consorci GAL Noguera– Segrià Nord i 
Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars–
Ribagorça, acompanyats d’un representant del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural; i del president i la tècnica de cooperació de 
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya. 
 
Durada: 5 dies. 
 
 

Assistència a actes  
 

L’equip tècnic de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya ha assistit a 
diferents actes i jornades on s’han tractat temàtiques de treball en l’àmbit del 
desenvolupament rural. Participar en aquestes trobades ha estat fonamental per 
tal de poder conèixer les iniciatives i els projectes que es desenvolupen al territori 
en aquest sentit. Així, se’n destaquen:    

x La jornada “Financoop 2013- 2a Jornada Internacional de 
Finances Cooperatives”, celebrada el dia 10 d’octubre a la 
seu de l’Institut d’Educació Contínua (IdEC) de la Universitat 
Pompeu Fabra. 

Presentació d'un projecte transnacional de caça /  
Membres de la delegació catalana i del GAL suec 

Närheten 
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x La jornada “Dia Internacional de la Dona Rural 2013”, 
celebrada a la seu del Departament d’Agricultura el dia 15 
d’octubre. 

x El “I Seminari Transfronterer d’Acció a la Terra”, 
organitzat a Talló (Bellver de Cerdanya) el dia 18 d’octubre. 

x La jornada “El paper de les Administracions Públiques en 
la gestió de la Responsabilitat Social”, que va tenir lloc el 
dia 6 de novembre al Centre d’Estudis Jurídics i Formació  
Especialitzada de Barcelona. 

x L’Assistència al “2n Congrés Rural Smart Grids” els dies 7 
i 8 de novembre a la Universitat de Lleida.  

x La jornada “Sobirania Alimentària a la universitat?somni 
o realitat?”, impulsada per la Universitat Autònoma de 
Barcelona el dia 15 de novembre. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

“Facilitem eines i recursos als grups 
Leader ”   
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3.2 
EIX 2. 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 al territori rural català. Alhora, també és 
fonamental donar a conèixer l’existència i la tasca que desenvolupen els 
grups LEADER per al desenvolupament del seu medi rural. 
  
ARCA treballa per incrementar la presència d’aquests grups als 
mitjans de comunicació i fer que el seu treball sigui visible davant 
la  societat mitjançant: 
 

 La participació en ponències i jornades on poder difondre 
i intercanviar experiències amb altres entitats. 

 Les eines de comunicació pròpies: quadríptic corporatiu, 
Leader News, Butlletí de Recursos, recull d’actes dels 
grups GAL, recull de finançament, plataforma de treball 
desenvolupamentrural.cat, web corporativa i xarxes 
socials.  

 La difusió d’activitats i projectes concrets: dossier de 
premsa, notes de premsa, articles...   

 
Així mateix, durant l’any 2013, cal destacar la presentació de candidatura d’ARCA 

als premis de comunicació  “CAP Communication Awards 2013”, 
impulsats per la Comissió Europea amb l’objectiu de reconèixer els millors projectes 
de comunicació relacionats amb la Política Agrària Comuna (PAC). La candidatura 
presentada per l’entitat, sota el títol “Propulsant l’enfocament Leader: del treball 
en xarxa dels actors a la conscienciació ciutadana”, va servir per presentar 
l’estratègia de comunicació impulsada des d’ARCA, en col·laboració amb els grups 
Leader catalans. Una estratègia basada en els principals valors de l’enfocament 
Leader: la col·laboració, la participació activa, la potenciació del capital endogen, la 
creació de sinèrgies, la difusió de bones pràctiques i la visualització del valor 
demostratiu dels projectes. Una projecte comunicatiu adreçat a la ciutadania en 
general, i que compta amb diferents eines de comunicació dissenyades i posades 
en pràctica pels mateixos emissors i usuaris a través d’un procés participatiu continu 
des de la mateixa conceptualització del projecte. 

 
Grups GAL i ARCA com a recurs de coneixement 
 

Durant l’any 2013, ARCA i els grups GAL han participat 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:     
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22 de març  
1a edició de la Fira 
d’Orientació 
Universitària de la 
Noguera 
Fira organitzada per 
l'Oficina Jove de la 
Noguera, amb l’objectiu 
que els joves pre-
universitaris del territori 
coneguessin de primera 
mà la realitat universitària 
de Catalunya. La jornada 
va comptar amb la presència de catorze universitats catalanes que van realitzar diverses 
xerrades informatives sobre els estudis que imparteixen. Paral∙lelament, es van desenvolupar 
tres taules rodones que van tractar temàtiques d’interès com “Emprendre després de la 
universitat”, “Ser estudiant universitari avui”, i "Treballar després de la universitat", enfocades a 
conèixer millor la realitat post-universitària i a fomentar l’esperit emprenedor entre els joves 
participants 
Gemma Estany, tècnica de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya , va moderar  la taula 
"Treballar després de la universitat", a partir de l'experiència de joves d'origen rural que van 
assessorar al públic assistent sobre com trobar feina després de la universitat i retornar a la 
comarca. Per la seva banda, la gerent del Consorci Noguera – Segrià Nord, Gemma Cortada, 
va ser l’encarregada de moderar la taula d’experiències “Emprendre després de la Universitat”; 
on participaven cinc joves emprenedors del territori que, en les seves intervencions, van deixar 
clar que l’aprenentatge continu i creure en un mateix són punts clau per tenir èxit professional i 
personalment. 
 

19 de juliol 
IX edició de les Jornades Rurals “Turisme i món rural” 
Trobada impulsada per la Coordinació Rural de Catalunya (CRUC), 
amb l’objectiu de crear un fòrum de debat i una plataforma de noves 
propostes per fer front a les temàtiques que afecten a la joventut en el 
medi rural. En aquesta edició, la discussió es va centrar en l’àmbit del 
turisme al medi rural. 
La jornada va comptar amb la participació de joves d’arreu del món i de 
representants catalans, bàsicament membres d’entitats juvenils, joves 
emprenedors, experts i agents de desenvolupament rural. Gemma 
Estany, tècnica de cooperació de l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya, va participar en un dels quatre grups de discussió sobre 
turisme i medi rural conduït per Laia Espasa, tècnica del Consorci per 
al Desenvolupament de la Catalunya Central.  
Per la seva banda Jordi Vilalta, gerent del Consorci, també va prendre 
part en un dels grups de discussió de la jornada. 

 
29 de novembre 
Programa NATURALMENT de Ràdio Solsona  
Amb el títol  “Món rural, iniciatives al Solsonès”, ràdio Solsona va 
dedicar el seu programa Naturalment a desenvolupar una taula – debat 
entorn l’evolució que ha patit el concepte de desenvolupament rural en 

Taula d’experiències “Emprendre després de la Universitat” 
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els darrers anys, i presentar algunes de les iniciatives i projectes que 
s’han desenvolupat i que s’estan treballant en aquest sentit  a la 
comarca del Solsonès. El programa, moderat per Eduard Plana, 
representant del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, va comptar 
amb la participació de Laura Ibànyez, gerent d’ARCA; Jordi Vilalta, 
gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central; i 
Marc Costa, representant de la Fundació del Món Rural.  

 
 

30 de novembre 
7a Trobada de Dones Rurals del Pla d’Urgell  
Jornada impulsada per l’Ajuntament i l'Associació de Dones Flor de Lis de Bell‐lloc d’Urgell, en 
col·laboració amb altres entitats del territori, per celebrar el dia internacional de les dones rurals. 
Sota el lema  “Dona i territori: desigualtat d'oportunitats”, l’acte va servir per posar damunt la 
taula el paper que juga la dona en el desenvolupament del territori, tot remarcant la desigualtat 
d'oportunitats que tenen les dones en funció del lloc on viuen. Una jornada de ponències, 
presentacions i taules‐debat que va reunir més de 150 persones, en la seva majoria dones, i 18 
ponents a la Incubadora d'Empreses d'Innovació Agrometal·lúgica de Bell‐lloc d’Urgell. 
 

Laura Ibànyez, gerent d’ARCA, va ser l’encarregada 
de moderar una de les tres taules rodones, “la 
reorganització familiar de les dones pageses”. 
Un espai on es van poder conèixer de primera mà 
les experiències vitals de quatre emprenedores 
rurals que van parlar dels entrebancs que suposa el 
fet de dedicar‐se a aquesta activitat en el dia a dia a 
l’hora de compaginar les tasques laborals, familiars, 
domèstiques; sumades a un entorn rural, sovint amb 
deficiències estructurals i de serveis.    
 
 
 
 
 

 
15 de novembre i 20 de desembre  
“Postgrau  en Dinamització Local i Agroecologia”- Universitat Autònoma de 
Barcelona  
Reunions de treball amb els responsables del postgrau Daniel López, Josep Espluga i Guillem 
Tendero, amb l’objectiu de trobar possibles vies de col·laboració dels grups GAL i ARCA en 
l’edició del postgrau que s’iniciarà el setembre del 2014. D’aquesta manera, l’objectiu és que els 
grups s’impliquin  en el curs tot proposant temàtiques de treball reals que permetin als alumnes 
realitzar els seus treballs de final de grau, i organitzant visites a diferents projectes impulsats als 
seus territoris; entre d’altres possibles col·laboracions pendents de concretar.   
 

 
 
 
 

Taula rodona “La reorganització familiar de les dones 
pageses”, moderada per Laura Ibànyez 
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Gestió de la comunicació entre els grups GAL i ARCA 
 

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya disposa de múltiples suports de 
comunicació per tal de fer visible la tasca que desenvolupen els grups, i la pròpia entitat al 

territori.  
 
El Butlletí de Recursos 
 

Butlletí mensual que inclou un conjunt de recursos (financers, 
formatius, bibliogràfics...) dirigits als equips tècnics dels Grups 
d'Acció Local. 
 
La finalitat d’aquest butlletí és facilitar les eines i el coneixement d’esdeveniments i 
materials de treball, entre altres, que siguin d’interès pels equips tècnics dels grups.  
Es tracta d’un butlletí ‘intern’, dirigit als equips tècnics dels Grups d'Acció Local i del Servei 
Programació i Dinamització Rural del DAAM, arribant a un total de 86 interessats a finals de 
l’any 2013. 
 
Al llarg del 2013 s’han enviat un total d’11 Butlletins de Recursos: 
 
 
BR 45   15/01/2013 
BR 46   15/02/2013 
BR 47   15/03/2013 
BR 48   15/04/2013 
BR 49   15/05/2013 
BR 50   26/06/2013 
 

 
BR 51   15/07/2013 
BR 52   20/09/2013 
BR 53   15/10/2013 
BR 54   15/11/2013 
BR 55   16/12/2013 
 

 
El Butlletí de Recursos ha tingut una mitjana de consultes d’un 64,4% (obertura) al llarg de 
l’anualitat.  
La distribució de les consultes, a nivell percentual, segons els apartats que es tracten al 
Butlletí de Recursos es reflecteixen en el quadre següent:  
 

Finançament  Formació  Agenda  Calaix de sastre  

35,26%  38,29%  14,11%  12,34% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’apartat de 
formació és el 
més visitat, amb 

un 38,29% 

de les consultes 
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El butlletí Leader News 
 
Butlletí informatiu bimensual que recull les accions 
promogudes pels Grups d'Acció Local i l’ARCA, a més de 
presentar diferents iniciatives i projectes LEADER i/o de 
Cooperació. 
 

Els butlletins Leader News es dirigeixen a: 
 

x Els equips tècnics dels Grups d'Acció Local 

x Els representants, públics i privats, dels 13 Grups d’Acció Local 

x L’equip tècnic del Servei de Programació i Dinamització Rural 

x Els membres de l’Assemblea General d’ARCA 

x Entitats i institucions que col·laboren amb ARCA pel desenvolupament i dinamització dels 
territori rurals 

x Altres subscriptors  
 

Arribant a un total de 466  interessats a finals de l’any 2013. 
 
Al llarg del 2013, s’han enviat un total de 6 Butlletins Leader News: 
 

 
LN nº12   31/01/2013 
LN nº13   28/03/2013 
LN nº14   28/06/2013 
LN nº15   31/07/2013 
LN nº16   02/10/2013 
LN nº17   29/11/2013 
 

 

 
El Leader News ha tingut una mitjana d’un 61,04% de consultes (obertura) 
 al llarg de l’anualitat.  
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El recull setmanal del finançament 
 

Elaboració d’un recull setmanal amb el finançament, subvencions i altres ajuts que s’han 
publicat en els Diaris Oficials (DOGC, BOE i EUR-Lex ) i en d’altres suports. Aquest recull 
s’envia als equips tècnics dels 13 Grups d’Acció Local. Al llarg del 2013 s’han enviat 39 reculls 
de finançament: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El recull mensual d’actes dels GALs 
Recull mensual amb els actes en què participen els Grups d’Acció Local. Es tracta d’un 
document que engloba totes les activitats impulsades des dels grups GAL i/o que 
compten amb la participació i col·laboració dels mateixos. Al llarg del 2013 s’han enviat 
12 reculls. Aquest document s’envia a la Subdirecció General de Planificació Rural,  als 
equips tècnics dels 13 Grups d’Acció Local, i als membres de l’Assemblea General de 
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya. 
 

Així mateix, de la majoria dels actes que apareixen al recull se’n fa difusió a la plataforma 
desenvolupamentrural.cat, i a les xarxes socials d’ARCA.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nº1. 11 de gener 
nº2. 18 de gener 
nº3. 28 de gener 
nº4. 8 de febrer 
nº5. 22 de febrer 
nº6. 1 de març 
nº7. 8 de març 
nº8. 15 de març 
nº9. 22 de març 
nº10. 28 de març 
nº11. 5 d’abril 
nº12. 11 d’abril 
nº13. 19 d’abril 

nº14. 26 d’abril
nº15. 3 de maig 
nº16. 10 de maig 
nº17. 30 de maig 
nº18. 7 de juny 
nº19. 14 de juny 
nº20. 21 de juny 
nº21. 28 de juny 
nº22. 5 de juliol 
nº23. 12 de juliol 
nº24. 19 de juliol 
nº25. 26 de juliol 
nº26. 2 d’agost 

nº27. 23 d’agost 
nº28. 6 de setembre 
nº29. 27 de setembre 
nº30. 4 d’octubre 
nº31. 18 d’octubre 
nº32. 24 d’octubre 
nº33. 31 d’octubre 
nº34. 8 de novembre 
nº35. 15 de novembre 
nº36. 22 de novembre 
nº37. 29 de novembre 
nº38. 13 de desembre 
nº39.  20 de desembre  

“Un suport tècnic que els 
permet avançar i 
desenvolupar 
nous projectes”  
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La plataforma desenvolupamentrural.cat 
 
 
 

 
La plataforma de treball desenvolupamentrural.cat s’estructura en dues parts 
diferenciades. D’una banda trobem la part externa del web, on es detalla la 
informació corporativa de l’entitat: què és ARCA, informació dels grups GAL, 
l’aplicació de l’eix Leader a Catalunya, 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, recursos bibliogràfics, etc. 
 

D’altra banda, la plataforma disposa d’una intranet on els equips tècnics dels 
grups GAL i del Servei de Programació i Dinamització Rural poden interactuar. 
Cada un dels tècnics disposa d’un perfil digital que els permet crear espais de 
treball comuns. Es tracta d’una eina de treball que afavoreix la relació entre 
els equips tècnics i fomenta la col·laboració entre els diferents territoris 
Leader.  
 

Durant l’any 2013, i amb l’objectiu de profunditzar en el funcionament de la 
plataforma, ARCA va organitzar un total de 7 sessions formatives 
dirigides als equips tècnics dels grups Leader. Les sessions van comptar 
amb la participació de 33 assistents. Gràcies a aquestes jornades, es va donar 
un impuls als continguts de la plataforma, així, a 31 de desembre de 2013 
s’havien publicat: 434 notícies, 882 actes a l’agenda, 189 projectes Leader. 
 

Des de la seva entrada en funcionament, el gener del 2011, 
desenvolupamentrural.cat s’ha convertit en un dels webs de referència on es 
poden consultar els actes i les notícies relacionades amb el desenvolupament 
rural; així com consultar projectes i iniciatives que s’impulsen al territori rural 
català.  
 
 
Dades de seguiment de la plataforma desenvolupamentural.cat   
FONT: Google Analytics  
 

 
Fent una anàlisi de la plataforma digital a través del Google 
Analytics, podem analitzar les visites rebudes, la procedència de 
les mateixes i els continguts més vistos, entre d’altres qüestions. 
 
VISITES 
11.149 usuaris han visitat el web durant el 2013, realitzant un total 
de 18.891 visites, 57,5% de les quals han estat noves, i han vist 
59.758 pàgines.  
En comparació amb l’anualitat anterior, les visites han augmentat 
en un 55 %, passant de les 12.140 visites de l’any 2012, a les 
18.891 de l’anualitat 2013.  
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CONTINGUTS 
En relació als continguts més 
visitats, observem que la pàgina 
inicial del web és la que ha tingut més 
visites, seguida de la pàgina d’agenda 
i la dels projectes Leader. En el 
quadre següent es detallen les 10 
pàgines més visitades pels usuaris 
durant l’anualitat 2013:   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRÀNSIT  
Si ens centrem en el trànsit del lloc web, veiem que el 51,18% dels 
usuaris que accedeixen a la plataforma ho fan a través dels 
buscadors (trànsit de cerca), seguits d’un 20,54 % que entren 
directament a alguna de les pàgines de la plataforma (trànsit directe). 
Pel que fa al trànsit de referència, alguns dels dominis que 
referencien a la plataforma són:   

x redr.es 
x twitter.com 
x intranet.desenvolupamentrural.cat  
x facebook.com 
x desenvolupamentrural.cat  
x arca-dr.cat 
x gencat.cat 
 
Així mateix, és important destacar que un total de 779 visites provenen via TWITTER, i 651 
via FACEBOOK. Aquests indicadors posen de rellevància la importància dels perfils d’ARCA a 
les xarxes socials a l’hora de generar trànsit a la plataforma.  
 
 
 
 

PROCEDÈNCIA DE LES VISITES 
Si parlem de la procedència de les 
visites, veiem que en la seva 
majoria provenen de l’estat 
espanyol, seguides de França, 
Regne Unit, Estats Units i Alemanya.    
En el següent quadre es pot 
observar el llistat dels països des 
d’on procedeixen les visites:  

 
 
 

NOTA: la pàgina “not set” (punt 6) pertany a l’accés a la 
intranet de la plataforma 

Un 7,67% de les 
visites de la 

plataforma arriben a  
través de les xarxes 

socials 
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Dades de seguiment del web www.arca-dr.cat    
FONT: Google Analytics  
 
Fent una anàlisi del web corporatiu de l’entitat a través del Google Analytics, podem analitzar 
les visites rebudes, la procedència de les mateixes i els continguts més vistos, entre d’altres 
qüestions.   
  

VISITES 
Durant l’any 2013, 1.952 persones han visitat el web corporatiu 
de l’entitat, realitzant un total de 3.142 visites i veient 10.155 
pàgines. Aquests resultats són similars als obtinguts durant 
l’anualitat 2012. En aquest sentit, cal tenir en compte que els 
continguts d’aquest lloc web són estàtics, fet que dificulta la 
creació de trànsit.  
 
 
 
 

CONTINGUTS 
Si parlem dels continguts més visitats, observem que la pàgina inicial del web és 
la que ha tingut més visites, seguida a gran distància, de la pàgina on es troba el 
perfil l’entitat. En el quadre següent es detallen les 10 pàgines més visitades pels 
usuaris durant el darrer any: 
  

 
 
 
TRÀNSIT 
Si ens centrem en el trànsit del lloc web, veurem que el 56,65% dels usuaris que accedeixen 
al web corporatiu d’ARCA ho fan a través dels buscadors (trànsit de cerca), seguits d’un 25,05% 
que entren directament a alguna de les pàgines del web d’ARCA (trànsit directe).  Pel que fa al 
trànsit de referència, alguns dels dominis on el web corporatiu d’ARCA apareix referenciada 
són: 
 

x desenvolupamentrural.cat 

x gencat.cat 

x redr.es 

x aragonrural.org 

x catcentral.cat 

x adrinoc.cat 

x facebook.com 
 

 

1.952 usuaris   

3.142 visites 

10.155 pàgines 
visitades 



 

  

 

A
R

C
A

  3
8 

Les xarxes socials 
 

Amb l’ús de les xarxes socials, ARCA busca una comunicació més directa amb els seus seguidors, 
establint-hi un feedback i una relació de confiança. A través de les xarxes, l’entitat dóna compte de les 
activitats que realitza, a més d’informacions de rellevància en l’àmbit del desenvolupament rural com 
actes, jornades, articles i noves regulacions que poden ser d’interès. L’objectiu és editar i compartir 
continguts de qualitat que puguin ser útils als seus seguidors.  
Els perfils socials i els webs corporatius d’ARCA estan enllaçats, de tal manera que tota la comunicació de 
l’entitat està interelacionada.  
 

 
ARCA Desenvolupament Rural  
 

ME GUSTA (usuaris a qui els agrada la pàgina) 
 

La pàgina d’ARCA compta amb un total de 
223 seguidors - ME GUSTA, a dia 31 de 
desembre de 2013, fet que representa un 
augment d’un 75 % vers l’any 2012.  
 
En aquesta secció es pot conèixer 
l'estructura demogràfica dels seguidors de 
la pàgina d'ARCA. Un 51% dels seguidors 
de la pàgina són dones, enfront el 46% de 
seguidors masculins (la resta de seguidors 
no són perfils personals, sinó altres 
pàgines que ens segueixen).  
 
POSTS (publicacions) 
 

Al llarg de l’anualitat 2013, s’han realitzat més de 200 posts. D’entre aquests, els mes vistos han 
estat: 

x 29 d’agost - Participa al "I Concurs de fotografia rural" - 636 persones  

x 29 d’agost - Aprofita la tardor per formar-te en comunicació, gestió financera i innovació - 382 
persones  

x 16 de juliol  - AGROFÒRUM - Una plataforma de debat i reflexió sobre els sectors agrari, 
forestal, agroalimentari i el món rural de Catalunya - 199 persones  

x 16 de juliol - Formatgeries Montbrú, una empresa que ha creat 32 llocs de treball amb el 
recolzament dels ajuts Leader - 165 persones  

 
 
@desruralcat 
 

Tweets: 1.900 
Seguidors: 430 
Perfils que es segueixen: 476  

El perfil de l’entitat té 171 nous seguidors, fet que representa un augment d’un 66 % vers 
l’any 2012.  
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Notorietat en els mitjans de comunicació 
 

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya treballa per augmentar la seva presència, i la dels 
grups GAL, als mitjans de comunicació. Amb aquest objectiu, i en paral·lel a les eines 
comunicatives pròpies de l’entitat, ARCA i els grups han elaborat un seguit de notes de 
premsa, comunicats i notícies vers els actes i projectes impulsats al territori rural català. 
Documents que s’han difós als mitjans de comunicació més adequats, depenent del perfil de 
cada projecte i/o actuació. 
 
Aquesta tasca de comunicació ha tingut repercussions en determinats mitjans. Així, durant 
l’anualitat 2013, ARCA i els grups han aparegut als mitjans per actuacions en l’àmbit de:  
 

x La formació  
 
Segona edició “English Course for Cooperation 
projects” –  5 aparicions als mitjans: notícia apareguda 
als webs de “Le Progrès”, “mon43.fr”, i la Red Española de 
Desarrollo Rural; així com a l’edició impresa del diari francès  
“Le Progrès”. 
En aquest cas, la informació que apareix a les publicacions 
franceses ha estat elaborada per la Réseau Rural Auvergne.  
 
II Acte de lliurament dels Certificats a les Empreses 
Socialment Responsables  beneficiàries d’ajuts Leader 
– 19 aparicions als mitjans: notícia apareguda als webs 
del  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, “Ruralcat” i “Agrodigital”, entre 
d’altres. Així com a l’edició impresa del “Diari Segre” i “La 
Mañana”;  al setmanari  “Som Garrigues”;  i a “Ràdio Seu”.  
En aquest cas, la informació ha estat elaborada des del grup 
coordinador del projecte, ADRINOC, i des d’ARCA s’han 
realitzat tasques de suport en la difusió i comunicació de 
l’esdeveniment. 
 

x Les visites  
 
Visita dels Grups d’Acció Local de Lituània Druskininkai, Dzükija i Alytus – 21 
aparicions als mitjans: notícia apareguda als webs del Consorci Ripollès 
Desenvolupament, “Europapress”,  “El Ripollès Digital.com”, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,  
i  la Red Española de Desarrollo Rural, entre d’altres. Així com també a les edicions 
impreses del diaris “La Mañana”, “El Punt Diari”, “El Ripollès”, “Diari de Girona”; a les 
televisions “Televisió del Ripollès” i “Olot TV”; i a “Ràdio Ripoll”. 
 
Visita dels Grups d’Acció Local de la regió de LUBLIA (Polònia) – 10 aparicions 
als mitjans: notícia apareguda al web del diari “Regió 7”, així com al portal de notícies 
“Berguedà actual” i al butlletí electrònic de la Red Española de Desarrollo Rural, entre 
d’altres. També s’ha fet ressò d’aquesta visita a l’edició impresa del diari “El 9 Nou”.  

La Mañana, 26 d’octubre  
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Visita del Grup d’Acció Local de Suècia Närheten – 10 
aparicions als mitjans: notícia apareguda als webs del 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
i la Red Española de Desarrollo Rural, entre d’altres. El diari 
“Bon dia” també ha publicat en la seva edició impresa una 
breu notícia sobre aquesta visita.  
 
 
Visita dels Grups d’Acció Local de Lituània Jonavos i 
Kaisiadorys – 4 aparicions als mitjans: s’ha publicat la 
notícia al web “El Portal Nou”, i als webs del Departament 
d’Agricultura i de la Red Española de Desarrollo Rural.  
 
 
Visita d’una delegació de Grups d’Acció Local romanesos de la província d’OLT – 5 
aparicions als mitjans: notícia publicada als diaris “El Ripollès” i “El 9 Nou”, i als webs 
del Consorci Ripollès Desenvolupament i del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, entre 
d’altres.  
 
 
Visita del Grup d’Acció Local de Letònia Zied Zeme – 4 aparicions als mitjans: 
notícia publicada als webs del Consell Comarcal del Pla d’Urgell i del Departament 
d’Agricultura. 
 
 

 
x El projecte ODISSEU 

 
Una menció especial mereix el projecte ODISSEU, 
amb una gran repercussió als mitjans de comunicació, 
apareixent en 33 ocasions* en suports de referència com 
el web de l’agència “Europapress”, “La Vanguardia.com”, 
“Vilaweb”, “Agrodigital”, “Ruralcat”, i l’edició impresa del 
diari “La Mañana”. 
*Aquestes aparicions no tenen en compte les notícies 
publicades a nivell local, corresponents a les actuacions 
desenvolupades en el marc de la cooperació catalana, i de 
les quals fa el seguiment el grup coordinador del projecte.  
 

Així mateix, el Seminar on rural youth 
migrations and employment també ha tingut 
una rellevància especial als mitjans de comunicació. 
Així, el seminari ha aparegut en 49 ocasions, 10 
vegades en mitjans internacionals, i 39 en mitjans 
catalans.  

 
 
 
 

ARCA i els grups 
han utilitzat les 
xarxes socials  

per fer el 
seguiment de les 
visites minut a 

minut 

La Vanguardia.com, 26 de maig  
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x La difusió de Bones Pràctiques 
 
A petició de la Red Española de Desarrollo Rural, l’entitat ha col·laborat, 
juntament amb els grups Leader, en l’elaboració d’un seguit de fitxes de 
bones pràctiques en l’àmbit de l’eficiència energètica i les noves 
tecnologies. Des del territori català s’han recollit un total de  
9 iniciatives, 7  de les quals han aparegut publicades al document ‘Proyectos 
Sostenibles, Buenas Prácticas en el Mundo Rural’.  
 
 
 

x ARCA com a entitat  
 
L’entitat també ha aparegut al 
setmanari SOM GARRIGUES, publicat 
el dia 12 de setembre, amb un article 
on Laura Ibànyez detalla la filosofia de 
la metodologia Leader, fent especial 
incidència en la importància de les 
complicitats amb el territori i entre 
territoris a l’hora de dinamitzar les 
zones rurals.  
 
 

 
I al butlletí número 2 de l’EBRE LEADER, un nou 
butlletí digital impulsat pel Consorci Intercomarcal 
d'Iniciatives Socioeconòmiques i el Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, per tal de 
donar a conèixer el Programa Leader i les seves 
actuacions a les Terres de l’Ebre. 
En aquesta ocasió, l’article ha servit per presentar 
l’entitat, com a associació que engloba els 13 grups 
Leader catalans, i les funcions que desenvolupa com a 
tal.   
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3.3 
Eix 3. 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, des del 27 de juny de 2013, membre de la Comissió 
Permanent de la Junta i Tresorer de l’entitat. Com a tal, ha  assistit a les reunions de la 
Comissió  Permanent, de la Junta Directiva, i de l’Assemblea General, a més d’altres 
esdeveniments que es convoquen.  
 

Durant l’any 2013, han tingut lloc les reunions següents: 
 
14 de gener  
Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural, 
celebrada a la seu de la REDR a Madrid. Per part d’ARCA hi 
assisteixen Miquel Rovira i Laura Ibànyez, president i gerent 
respectivament.  
 
20 de maig 
Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural, 
que es celebra a la seu de la REDR a Madrid. Hi assisteixen 
Miquel Rovira i Laura Ibànyez, president i gerent 
d’ARCA respectivament. 
 
27 de juny 
Junta Directiva i Assemblea General de la Red Española de 
Desarrollo Rural que té lloc al Centre Sociocultural Polivalent de 
l’Ajuntament de Belchite, a Saragossa (territori GAL Adecobel). 
En representació d’ARCA hi assisteixen Miquel Rovira i Laura 
Ibànyez, president i gerent respectivament. 
 
24 de juliol 
Reunió de la Comissió Permanent de la Junta Directiva de la 
REDR, celebrada a la seu de la REDR a Madrid. Hi assisteixen 
Miquel Rovira i Laura Ibànyez, president i gerent d’ARCA 
respectivament. 
 
28 d’octubre 
Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural, 
celebrada a la seu de la REDR a Madrid. Per part d’ARCA hi 
assisteixen Miquel Rovira i Laura Ibànyez, president i gerent 
respectivament.  
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13  de desembre 
Reunió de la Comissió Permanent de la Junta Directiva de la REDR, 
i posterior trobada amb la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal del MAGRAMA i la Red Estatal de Desarrollo Rural 
-  REDER. Aquesta reunió ha tingut lloc a la Seu de la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal - MAGRAMA de 
Madrid. Miquel Rovira, president d’ARCA, hi assisteix en 
representació de l’entitat. 
 
 

Reunions ARCA – DAAM 
 

Reunions periòdiques entre el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; representat per 
Laura Dalmau, Subdirectora General de Planificació 
Rural; i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya,  
representada per Laura Ibànyez, gerent de l’entitat; amb 
l’objectiu de fer un seguiment de les tasques que es duen a 
terme per part d’ARCA. 
Al llarg del 2013, han tingut lloc dues trobades, els dies 11 de  
febrer i 15 de maig, a la seu del Departament d’Agricultura de 
Barcelona. 
 

Així mateix, ARCA també ha participat a la jornada sobre el 
“Qüestionari PAC – Desenvolupament Rural”, celebrada el dia 17 de 
juliol a la seu del DAAM. 

 
 

Reunions ARCA - grups GAL 
 

Reunions de seguiment del Pla de treball entre els gerents dels grups i l’ARCA. 
Durant l’anualitat 2013, ha tingut lloc una trobada el dia 4 de febrer a la seu d’ARCA.  
Alhora, ARCA també ha assistit als Comitès de Pilotatge dels projectes de 
Cooperació Catalana, celebrats els dies 27 de juny, a la Seu d’Urgell, i 26 de 
juliol, a Camarles.  
 
 

Visites d’ARCA als grups GAL 
 

Visites institucionals del president i la gerent d’ARCA als 13 territoris GAL, amb la finalitat de 
mantenir una reunió amb els representants dels Grups d’Acció Local, president/a i gerent. 
Les trobades es van iniciar l’any 2012, amb la visita a 8 grups GAL, i han tingut continuïtat 
durant l’anualitat 2013. Així, el dia 12 de febrer, els representants d’ARCA es van 
desplaçar fins al  territori de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) per reunir-se amb Joan Espona i Jordi 
Terrades, president i gerent d’ADRINOC respectivament.  
 

D’altra banda, al llarg de l’any 2013, la gerent d’ARCA s’ha reunit amb Marian Rius, nova 
gerent del Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça, el dia 31 de 
gener; i Eduard Barcons, nou coordinador de l’Associació pel Desenvolupament Rural de 
la Catalunya Central, el dia 8 de juliol; amb l’objectiu de donar a conèixer l’entitat i els 
serveis de suport tècnic que ofereix als grups.  
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Reunions Gerents grups GAL – DAAM 
 

Els gerents dels 13 Grups d’Acció Local i la gerent d’ARCA es reuneixen 
mensualment  amb els representants del Servei de Programació i 
Dinamització Rural per fer un seguiment del programa Leader. 
 
Durant l’any 2013 s’han produït un total de 10 reunions a la seu central del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a 
Barcelona: 
 

16 de gener  
6 de febrer 
6 de març 
3 d’abril 
5 de juny 
3 de juliol 
4 de setembre 
2 d’octubre 
6 de novembre  
4 de desembre 

 
Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 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 2013 la reunió es va celebrar el dia 18 de juny, a la seu del DAAM. Per part d’ARCA hi 
han assistit el president, Miquel Rovira; i la gerent, Laura Ibànyez. 

 
Participació en esdeveniments nacionals i internacionals en 

representació dels grups GAL 
 

17 i 18 d’abril 
Leader Event 2013 “Building Bridges for the Future” 
Acte impulsat per la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural ENRD (European Network for 
Rural Development), amb l’objectiu de donar suport al procés de programació del Leader en el 
nou període 2014-2020 i alhora ser una plataforma de contacte entre tots els agents relacionats 
amb el futur del programa. 
La trobada, celebrada a Brussel·les, va 
reunir agents implicats en el 
desenvolupament rural: representants dels 
Grups d’Acció Local de la UE, 
representants de les xarxes rurals 
nacionals, organitzacions rurals, autoritats 
de gestió, membres de la Comissió 
Europea, etc. 
Jordi Terrades, gerent del Grup Leader 
Associació per al Desenvolupament Rural 
Integral de la zona Nord-Oriental de Workshop de treball entre els assistents al “Leader Event 2013” 
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Catalunya (ADRINOC), va ser l’encarregat de  representar als grups Leader catalans i al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Terrades era part de 
la delegació espanyola, juntament amb representats d’altres GALs estatals, i l’equip tècnic i el 
president de la Red Española de Desarrollo Rural. 
 

21 de maig 
Sessió de treball Leader amb les Xarxes Estatals i Regionals, les 
Comunitats Autònomes i el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient  
Sessió de treball impulsada pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient, amb l’objectiu de conèixer el posicionament dels grups  
Leader en relació al proper període de programació 2014-2020. En 
representació dels Grups d’Acció Local de Catalunya hi van assistir 
Laura Ibànyez, gerent d’ARCA; i Jordi París, gerent del Consorci de 
Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia. 

 
 
27 i 28 de juny 
Jornades tècniques “El Desarrollo Local Participativo 2014-2020” 
Jornades anuals de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural – RADR, organitzades 
conjuntament amb la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca 
Campo de Belchite (GAL Adecobel). La trobada va reunir més de 120 
representants dels grups Leader estatals i agents vinculats al desenvolupament 
rural del territori, per debatre vers el paper del Leader en el proper període de 
programació, i la necessitat de poder utilitzar diferents fons europeus, fet que 
permetria una aplicació real de les estratègies de desenvolupament rural 
marcades des dels grups. 
Miquel Rovira i Laura Ibànyez van assistir a les jornades en representació dels 
grups Leader catalans. 

 
 
28 d’octubre 
Jornada “Reptes i futur del desenvolupament rural” 
Jornada de treball impulsada per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. La trobada es va desenvolupar al voltant de tres 
taules rodones centrades en la valoració del programa Leader en el període 
2007-2013; l’enfocament Leader a Catalunya en el proper període de 
programació; i la identificació de quins seran els nous reptes del 
desenvolupament rural. 
La taula de cloenda de l’acte va comptar amb la participació de Miquel Rovira, 
president d’ARCA, acompanyat de Jordi Sala, director general de 
Desenvolupament Rural, i Sergi Roca, president del Consell Comarcal del 
Berguedà. Laura Ibànyez i Gemma Ribalta també van ser presents a la 
jornada.   
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29 d’octubre 
Jornada “Evaluar propuestas sobre la 
implementación de LEADER en el próximo período 
de programación 2014-2020” 
Acte organitzat per la Red Española de Desarrollo 
Rural, amb l’objectiu de posar en valor la  metodologia 
LEADER com una eina que ha permès la dinamització 
del medi rural europeu, la diversificació econòmica dels 
territoris i la millora de la qualitat de vida dels seus 
habitants; i definir el seu paper en el proper període de 
programació.  
Laura Ibànyez, gerent d’ARCA, va ser l’encarregada de 
dinamitzar un dels tallers de la jornada: “Programación y 
Estrategias”. 
  
La reunió, celebrada a San Fernando de Henares, va 
comptar amb més de 150 participants de tot Espanya en 
representació de les diferents institucions, Grups de 
Desenvolupament i Xarxes territorials relacionades amb 
el Desenvolupament Rural. Per part de Catalunya van 
assistir-hi Miquel Rovira, Laura Ibànyez, i Jordi Sanchis, 
en representació d’ARCA; i Jordi Terrades,Joan Torrent, 
Mireia Font, Àngels Guiteras i Jordi Servitje, en 
representació dels grups Leader.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Inauguració de la jornada / Taller “Programación y 
Estrategias” 
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3.4 
Eix 4. Participació en projectes de desenvolupament  
rural i 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, i per la Direcció 
General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família. 
 
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 porta a terme accions de divulgació i sensibilització 
sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals. 
 
Antecedents del projecte 
ODISSEU és un programa integral a mig/llarg termini, que contribueix al desenvolupament 
sostenible de les zones rurals, atès que: 
 

x impulsa la inserció laboral dels i les joves en el medi rural i recolza iniciatives per a la 
creació de llocs de treball per aquest col·lectiu estratègic; 

x promou el treball en xarxa a través dels diferents agents socials i econòmics que 
intervenen en temes de joventut, formació, inserció laboral i promoció econòmica de les 
diferents comarques rurals; 

x fomenta la vinculació i interrelació amb el teixit empresarial de les zones rurals, 
sensibilitzant a les empreses, de sectors tradicionals i de sectors emergents, sobre el 
valor afegit que els hi suposa incorporar talent jove format  a les seves organitzacions; 

x fomenta la vinculació i interrelació amb les principals universitats urbanes i territorials, 
apropant les accions de les universitats als territoris, i especialment al teixit empresarial, 
ja que es recolza en accions i programes ja operatius com les càtedres d’emprenedoria, 
entre altres; 

x transmet el sentiment d’arrelament dels i les joves i un major coneixement dels i les 
joves de les oportunitats laborals als seus territoris rurals, a través d’un seguiment 
personalitzat des del moment que marxen a estudiar fora del seus territoris d’origen fins 
la finalització dels estudis superiors. 
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La primera fase del projecte es va realitzar l’any 2011, amb l’elaboració de la diagnosi “Els 
moviments migratoris de la joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves?” on es 
feia una anàlisi general de les migracions a les comarques rurals i en 5 territoris pilot inicials 
s’aprofundia sobre les oportunitats d’arrelament al territori d’origen (diagnosi territorial); es va 
realitzar un viatge d’intercanvi per conèixer el model quebequès de “Place aux Jeunes”; 
es van identificar i analitzar fins a 55 programes i projectes per al retorn de joves rurals 
d’àmbit europeu i internacional, i es va elaborar la metodologia d’intervenció del 
programa. 

 
L’any 2012 ODISSEU va iniciar una segona fase, el projecte es va implementar a diferents 

comarques rurals que són territori LEADER a partir de la creació de 14 Taules de 
Concertació Territorials, que són les meses representatives dels agents que intervenen 
en matèria de joventut, programa LEADER, ocupació, promoció econòmica i educació, de 
caràcter públic i privat, a escala comarcal i són l’estructura per al desplegament de les accions 
del projecte ODISSEU a nivell comarcal.  
Durant el 2012, també es van ampliar les diagnosis territorials en 2 comarques més, el 
Priorat i l’Alt Urgell,  i es van realitzar les primeres actuacions, escollides segons les 
Taules de Concertació, orientades a afavorir el contacte entre joves i empreses, a realitzar 
jornades de foment a l’emprenedoria i a l’arrelament al medi rural, i a la creació de les primeres 
eines de coordinació dels recursos comarcals disponibles per afavorir el retorn de joves i la seva 
inserció laboral. Durant l’any, també van tenir lloc els primers contactes amb les universitats. 

 
Accions 2013  
ODISSEU és un projecte finançat, l’any 2013, per la Direcció General de Desenvolupament 
Rural, mitjançant la mesura de cooperació catalana dels Grups d’Acció Local LEADER, i per 
la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família. 
 
En aquesta tercera fase del projecte s’han consolidat les Taules de Concertació dels 14 
territoris (ARCA ha assistit a 7 Taules de Concertació al llarg de l’anualitat) i s’han 
consensuat les accions territorials ODISSEU, centrades en el foment de l'emprenedoria 
juvenil i accions joves-ocupació. Així mateix, també s’ha iniciat la base de dades de joves 
emprenedors i s’ha participat en diferents actes i jornades per difondre el projecte 
ODISSEU com la Fira d’Orientació Universitària de la Noguera, celebrada el 22 de març a 
Balaguer, i la IX edició de les Jornades Rurals - Turisme i món rural, realitzades el dia 19 de 
juliol a Solsona. 

 
A nivell organitzatiu destaca la Sessió conjunta de treball ODISSEU, celebrada a 
Solsona el dia 20 març, que va reunir 
els equips tècnics dels grups Leader i 
els agents de joventut que participen al 
projecte ODISSEU, amb la finalitat de 
constituir un espai de diàleg, intercanvi 
d’idees i coordinació de les actuacions 
territorials del projecte; a més de cercar 
i elaborar propostes per a noves 
actuacions i fer una valoració dels 
primers resultats de les accions 
realitzades. 
 

  Presentació de la sessió de treball a càrrec de Gemma 
Estany, tècnica d’ARCA 
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Així mateix, durant la tardor s’han organitzat 6 
jornades joves - empreses ODISSEU, en el 
marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 
2013 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb l’objectiu  
de fomentar el contacte entre els joves i les 
empreses del medi rural. (més informació: pàgina 
21)  

Amb l’objectiu de coordinar i fer un seguiment del 
projecte, la Fundació del Món Rural, ARCA, la 
Direcció General de Joventut i la Direcció General de 
Desenvolupament Rural han realitzat tres reunions 
del Comitè Executiu d’ODISSEU els dies 18 de 
gener, 21 de febrer i 16 de juliol.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Projectes de cooperació que 
permeten treballar amb diferents 

entitats i agents del territori, i 
compatir coneixement”  

 

Jornada joves –empreses ODISSEU. Solsona , 4 de desembre 
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Repercussió ODISSEU als mitjans de comunicació 

 

DIFUSIÓ ALS MITJANS DEL PROGRAMA ODISSEU (Catalunya) 

 

Territori  Mitjà de comunicació  Notícia  Data 

GENERAL 

TV3 Telenotícies migdia (Comarques Barcelona)  23/05/2013

EuropaPress  La Generalitat impulsa un programa para el 
retorno de los jóvenes al medio rural 
 

23/05/2013

Vilaweb  La Generalitat impulsa un
programa per al retorn dels joves al medi 
rural 
 

23/05/2013

REDR  La Generalitat impulsa un programa para el 
retorno de los jóvenes al medio rural 
 

24/05/2013

Agrodigital  Cataluña impulsa un programa para el 
retorno y la inserción laboral de los jóvenes 
en el medio rural 
 

24/05/2013

La Mañana  Solsona debate sobre empleo joven rural 
 

24/05/2013

Nació Solsona  Reportatge del Projecte ODISSEU amb joves 
del Solsonès a TV3 
 

24/05/2013

Ruralcat  L'atur juvenil supera el 30 per cent a les zones 
rurals 
 

24/05/2013

La Vanguardia  Jóvenes y parados 'emigran' al campo por la 
crisis 
 

27/05/2013

Butlletí DIXIT. Departament de 
Benestar i Família 

La Generalitat impulsa un programa per al 
retorn i la inserció laboral dels joves al medi 
rural 
 

06/06/2013

La Mañana  La Generalitat impulsa un programa per al 
retorn i la inserció laboral dels joves al medi 
rural 
 

05/09/2013

TV3 (programa 30 minuts) Me’n vaig al camp 
 

27/10/2013
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Territori 
Mitjà de 

comunicació 
Notícia  Data 

GENERAL 

Desenvolupamentrural.cat Jornades joves‐empreses ODISSEU en el marc del 
PATT 2013 
 

01/11/2013

UdG‐Borsa de treball  Actuacions PATT Odisseu 2013 
 

23/11/2013

Feina UB  Actuacions PATT Odisseu 2013 
 

23/11/2013

Ajuntament La Sènia  Actuacions PATT Odisseu 2013 
 

20/11/2013

Ajuntament Ascó  Actuacions PATT Odisseu 2013 
 

27/11/2013

UPF Alumini  Treballa al món rural
 

28/11/2013

Butlletí de la FMR  Jornades joves ‐empreses ODISSEU 
 

02/12/2013

COAMB Jornades joves ‐ empreses ODISSEU en el marc del 
PATT 2013 
 

20/11/2013

Web Jove Jobs  Programa Sessions Joves ‐ Empresa ODISSEU  
 

04/12/2013

REDR  Jornadas de otoño del proyecto interterritorial 
ODISEO 
 

15/11/2013

NOGUERA 
Web del DAAM  Talent jove també, a les empreses rurals de la 

Noguera 
 

27/11/2013

 
SOLSONÈS 

Ruralcat  Talent jove també, a les empreses rurals de la 
Noguera 
 

27/11/2013

Balaguer televisió  Últimes jornades del projecte Arrenca 
 

18/11/2013

Ràdio Balaguer  Últimes jornades del projecte Arrenca 
 

18/11/2013

REDR  Jornada ‘Talento joven también, las empresas rurales 
de la Noguera’ del Consorcio Grupo de Acción Local 
Noguera ‐ Segrià Nord y ARCA 
 

25/11/2013

Oficina Jove  Talent jove també, a les empreses rurals de la 
Catalunya central 
 

25/11/2013

 
RIBERA 
D’EBRE 

REDR  Jornada Talento Joven también, a las empresas de 
Cataluña Central 
 

09/12/2013

Ajuntament Ascó  Programa Odisseu. Workshop entre empreses del 
sector turístic i agroalimentari dels territoris Leader 
 

10/11/2013

RIPOLLÈS 

Consorci Ripollès 
Desenvolupament 

Formacions sobre emprenedoria jove i el perfil de 
joves que busquen els empresaris al Ripollès 
 

05/11/2013

Consell comarcal del 
Ripollès 

70 joves participen en les formacions per al retorn i la 
inserció laboral al Ripollès 

11/12/2013

 
Aquestes aparicions no tenen en compte les notícies publicades a nivell local, corresponents a les actuacions 
desenvolupades en el marc de la cooperació catalana. 
  

DIFUSIÓ ALS MITJANS DEL LES JORNADES PATT ODISSEU 



 

  

 

A
R

C
A

  5
2 

Diari La Mañana, 5 de setembre Web Oficina Jove, 25 de novembre 

ODISSEU present als mitjans de comunicació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Web del Consell Comarcal del Ripollès, 11 de desembre
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Participació en altres projectes i iniciatives 
 

Seminar on rural youth migrations and employment 
L’any 2013, el projecte ODISSEU també ha rebut un ajut del Programa Europeu Joventut en 
Acció (acció 4.3 – Formació i treball en xarxa en l’àmbit de joventut i organitzacions juvenils), 
que ha permès organitzar i cofinançar un Seminari internacional sobre les migracions de la 
joventut rural i l’ocupació, juntament amb l’Associazione dei GAL Toscani, el Northern Ireland 
Rural Development Council (RDC) i la Fundatia Alternative Romania (FAR).  
 

El Seminar on rural youth migrations and employment, celebrat a Solsona del 21 al 24 de maig, 
va comptar amb la participació d’un total de 50 persones procedents de les 4 regions 
participants: la Toscana, Romania, Irlanda del Nord i Catalunya. Els assistents tenien diferents 
perfils professionals per tal de reunir una diversitat de coneixements i experiències: 
representants juvenils del medi rural, agents de joventut, agents d’ocupació i emprenedoria, 
agents de desenvolupament rural, i altres investigadors i experts. En el decurs de les sessions 
plenàries i els grups de treball, els participants van debatre i compartir bones pràctiques sobre 
les migracions de la joventut rural i l’ocupació a escala europea. 

 

 
 
 

D’aquesta trobada en va sorgir un document, elaborat per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya,on 
es recullen les conclusions i propostes formulades durant el seminari, així com exemples de bones 
pràctiques sorgides dels grups de treball.   
D’entre les conclusions en destaca la necessitat de definir polítiques integrals de joventut pròpies per 
a les zones rurals a tots els nivells (regional, nacional i europeu), un fet que permetria atendre de forma 
més específica les necessitats dels i les joves, i afavoriria el seu arrelament al territori.  
 

El seminari va posar de rellevància la utilitat de l’intercanvi d’experiències i coneixements a nivell europeu. 
Un camí que es vol continuar treballant mitjançant l’aprofundiment i la concreció de propostes de treball en 
l’àmbit de la joventut rural i l’ocupació sorgides d’aquest primer seminari. 
 

El document complet es pot consultar en català, castellà i anglès a la web www.desenvolupamentrural.cat. 
 
 
 

Inauguració del seminari Workshop 1.2. Joventut i desenvolupament rural: una mirada a través del 
programa Leader 
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L’organització i coordinació d’aquest seminari va comptar amb la realització de 4 reunions 
preparatòries: 
 

– ARCA i els socis del seminari (reunions virtuals): 15 de gener – 31 de gener – 15 de 
febrer. 

– Reunió amb els formadors i dinamitzadors del seminari – 8 de maig (seu d’ARCA).  
 
 
Repercussió del “Seminar on rural 
youth migrations and employment” als 
mitjans de comunicació  
Cal destacar la presència del seminari als 
mitjans de comunicació, tan nacionals 
com internacionals, arribant a aparèixer 
en 49 ocasions, 10 vegades en mitjans 
internacionals, i 39 en mitjans catalans. 
Destaquen les publicacions aparegudes a 
la web i la revista de l’“European Network 
for Rural Development- ENRD”, i a la web 
de l’“European LEADER Association for 
Rural Development – ELADR”; així com 
aparicions a “Canal 3/24”; els diaris “La 
Vanguardia, “El Segre”, “La Mañana”, 
“Regió 7”; entre d’altres mitjans i suports 
de comunicació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

La Vanguardia.com, 22 de maig 

“Una suma d’esforç i treball 
que repercuteix al territori i 
reforça les estratègies de 
desenvolupament de les 

zones rurals”  
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Comptes Anuals  
 

  
 

 

4.1  
Compte de resultats abreujat exercici 2013/ comparativa exercici 
anterior  

 
4.2 
Balanç de situació abreujat exercici 2013/ comparativa exercici 
anterior  
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4.1 
Compte de resultats abreujat exercici 2013 / comparativa 
exercici anterior 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Compte de Pèrdues i Guanys 2012 2013 

   1. Ingressos per les activitats 259.384,41  267.731,79
       b) Prestacions de serveis 3.709,53  4.436,47
       c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 72.557,55 65.021,58
       e) Subvencions oficials a les activitats 183.117,33 193.943,67
       f) Donacions i altres ingressos per activitats 0 4.330,07

   2. Ajuts concedits i altres despeses -77.442,45 - 27.188,81
       a) Ajuts concedits -75.400,00 - 27.188,81
       b) Despeses per col·laboracions i per l’exercici del càrrec de membre   
de l’òrgan de govern -2.042,45 0

   7. Despeses de personal - 157.028,25 - 161.963,79
       a) Sous, salaris i assimilats - 132.558,37 -125.059,48
       b) Càrregues socials - 24.469,88 - 36.904,31

   8. Altres despeses d’explotació - 53.244,25 - 64.926,83
       a) Serveis externs - 49.944,27 - 64.926,83
       d) Altres despeses de gestió corrent - 3.299,98 0

   9. Amortització de l’immobilitzat -12.733,90 -12.733,90

   10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 11.975,10 0

   13. Altres resultats 224,84 0

   I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (Σ 1 a 13) - 28.864,50 918,46

   15. Despeses financeres - 2.262,81 0

         b)Per deutes amb tercers - 2.262,81  

   II) RESULTAT FINANCER (Σ 14 a 18) - 2.262,81 0

   III) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS (I+II) - 31.127,31 918,46

   19. Impost sobre beneficis 0 0

   IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19) - 31.127,31 918,46
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4.2 
Balanç de situació abreujat exercici 2013 / comparativa 
exercici anterior 

 
 
 
 
 
 

 
ACTIU 2012 2013 

A) ACTIU NO CORRENT 23.554,03 10.820,13

      I. Immobilitzat intangible 23.554,03 10.820,13

      5. Aplicacions informàtiques 23.554,03 10.820,13

B) ACTIU CORRENT 81.598,67 100.504,92

      III. Usuaris,patroc.i deutors de les act.i altr.ctes.a cobr. 44.226,81 88.260,66

      1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  100,32 2.300,45

      6. Actius per impost corrent 569,66 19.638,53

      7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 43.556,83 66.321,68

      VII. Efectiu altres actius líquids equivalents 37.371,86 12.244,26

      1. Tresoreria 37.371,86 12.244,26

TOTAL ACTIU (A+B) 105.152,70 111.325,05

PASSIU 2012 2013 

A) PATRIMONI NET 96.347,26 97.265,72

      A-1) Fons propis 61.898,34 62.816,80

      V. Excedents d'exercicis anteriors 93.025,65 61.898,34

      1. Romanent 93.025,65 93.025,65

      2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 0 - 31.127,31

      VII. Excedent de l'exercici - 31.127,31 918,46

      A-3) Subvencions,donacions i llegats 34.448,92 34.448,92

      1. Subvencions oficials de capital 34.448,92 34.448,92

      3. Altres subvencions, donacions i llegat 0 0

C) PASSIU CORRENT 8.805,44 14.059,33

      III. Deutes a curt termini  0 0

      3. Altres passius financers 0 0

      IV. Deutes amb emp.ent.grup assoc.curt termini 0 0

      6. Compte corrent amb ent. grup i assoc. 0 0

      V. Creditors per activitats i altres comptes pa 8.805,44 14.059,33

      3. Creditors varis 1.500,00 - 31,15

      4. Remuneracions pendents de pagament al per 0 4.456,64

      6. Altres deutes amb les Administracions  Públiques 7.305,44 9.633,84

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 105.152,70 111.325,05

 


