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A les vostres mans teniu la Memòria d’Activitats de l’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya corresponent al 2014. Un any que ha vingut marcat per la  
presentació del nou Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
2014-2020 a la Comissió Europea, on ARCA ha participat de forma activa a través 
de les reunions del grup de treball que s’han desenvolupat al llarg de l’any; i la po-
sada en marxa del Pràcticum ODISSEU per a la innovació, ampliant d’aquesta 
manera el radi d’acció del projecte “ODISSEU per al retorn i la inserció laboral de 
joves al medi rural”. 

En el seu cinquè any, ARCA també ha volgut consolidar el territori Leader ca-
talà com un  referent d’aplicació d’aquesta metodologia de treball a nivell euro-
peu, promovent i impulsant noves visites d’intercanvi i cooperació amb altres 
Grups d’Acció Local europeus.

Un seguit d’actuacions, reunions i trobades que es recullen en aquest document, 
classificades segons els eixos de treball de l’entitat, i desenvolupades amb el 
recolzament dels 13 grups Leader i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural.

Tot i que aquest 2014 ARCA ha vist minvat el seu equip professional, les tècniques 
de l’entitat, amb el suport constant de la Junta Directiva, han treballat intensament 
per continuar oferint el suport i recolzament necessari als seus socis sempre que 
aquests ho han necessitat, i alhora donar continuïtat als projectes ja engegats.

Una d’aquestes iniciatives és el programa “ODISSEU per al retorn i la inserció 
laboral de joves al medi rural”, iniciat l’any 2011 i que aquest 2014 ha impulsat 
una nova línia d’actuació: el Pràcticum ODISSEU per a la innovació; una inicia-
tiva amb la que es pretén millorar el contacte dels i les joves amb les empreses 
presents al medi rural tot promovent les pràctiques a l’empresa. La primera tasca 
ha estat donar a conèixer el Pràcticum i sensibilitzar a les empreses vers la ne-
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cessitat de retenir i recuperar el talent jove a les zones rurals. Així, s’han realitzat 
6 sessions informatives arreu del territori que han comptat amb la participació de 
47 empreses, i s’ha assessorat individualment a 37 empreses més.

En un futur es preveu avançar en aquesta línia de treball amb la posada en marxa 
d’eines de contacte entre joves i empresa, i l’impuls d’ajuts per a l’acollida de 
joves en pràctiques universitàries a empreses del medi rural. 

Donar a conèixer com s’implementa el programa Leader a Catalunya també ha 
estat un punt fort d’aquest 2014. Així, i amb la col·laboració dels Grups d’Acció 
Local, ARCA ha co-organitzat 5 visites al territori català de grups provinents 
d’Eslovàquia, Polònia, Bulgària i al País Basc. Un total de 112 participants in-
teressants en conèixer algunes de les iniciatives que s’han desenvolupat al nostre 
territori a través del programa Leader. Igualment, ARCA ha participat, juntament 
amb 10 Grups d’Acció Local catalans, al viatge d’intercanvi “Energia i Forest i 
ODISSEU”; una trobada que ha servit per intercanviar pràctiques i punts de vista 
amb altres territoris espanyols en l’àmbit de la joventut rural i l’eficiència energè-
tica.

Enguany hem seguit representant als grups Leader catalans tot participant 
en actes, seminaris i trobades nacionals i internacionals com la jornada “Valo-
ració dels continguts Leader en els Programes de Desenvolupament Rural 2014-
2020”, impulsada per la Red Española de Desarrollo Rural, on com a president 
d’ARCA vaig ser l’encarregat de presentar les línies de treball marcades en el nou 
període de programació Leader a Catalunya, o bé la IX Convenció Europea de 
Muntanya: "Qualitat de les muntanyes, prosperitat per a les persones i el territori", 
on juntament amb altres institucions de muntanya de tot Europa vam explorar 
com les noves polítiques europees poden contribuir a l'estructuració dels territoris 
a través de marques i distintius que valoritzin territoris específics i la dimensió de 
muntanya.

En la mateixa línia, aquest 2014 ARCA s’ha adherit a dues xarxes de treball 
relacionades amb l’eficiència energètica i la promoció de l’ús d’energies re-
novables: “RURENER”, una xarxa que engloba projectes de petites comunitats 
rurals europees per a la neutralitat energètica; i al “Club Pacte d’Alcaldes de Ca-

talunya”, un grup de treball específic per a coordinar les actuacions municipals 
en termes d’eficiència energètica i energies renovables. Dues accions que sens 
dubte han de servir per projectar als grups Leader catalans a escala nacional i 
europea.

Finalment, no vull deixar de parlar de la tasca de comunicació i difusió que s’ha 
dut a terme des de l’entitat, amb especial atenció a la plataforma de treball www.
desenvolupamentrural.cat i les xarxes socials de l’entitat com a suports de comu-
nicació clau a l’hora d’explicar i donar a conèixer la tasca que desenvolupen els 
Grups d’Acció Local. Mantenim la idea de realitzar una comunicació proactiva, 
sota la premissa d’explicar, difondre i comunicar totes les iniciatives i projectes 
Leader que s’impulsen al territori per fer-nos presents en el dia a dia de la societat. 
 
Per acabar, tan sols hem resta donar les gràcies a tots els membres que participen 
en la gestió del programa Leader al nostre territori: equips tècnics, representants i 
socis dels grups GAL, Junta Directiva i Assemblea d’ARCA i, per descomptat, les 
noies d’ARCA. Un grup cohesionat i compromès que ha treballat incansablement 
perquè els territoris  rurals de Catalunya juguin un paper clau en el desenvolupa-
ment econòmic del país.

   Miquel Rovira i Comas
   President ARCA
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L’Entitat

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·labo-
ració 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’Ac-
ció Local catalans constituïts pel període de progra-
mació 2007-2013.

Actuem com a interlocutor directe entre els GAL i el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació 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 vincu-
lades a l’enfocament LEADER. 

Alhora, ARCA som un facilitador i dinamitzador, prin-
cipalment en les tasques de coordinació i assistència 
tècnica; d’organització d’activitats diverses; i de par-
ticipació en diferents estaments i a diferents nivells, 
entre altres. 

 
 

És per aquest motiu que ARCA estructura la seva ac-
tuació 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 desenvolupa-

ment 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 desen-
volupament rural i local.

• En cooperació, permetent la relació i compro-
mís 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 desenvo-
lupament rural dels territoris, les activitats locals, 
resoldre necessitats o donar valor afegit als re-
cursos 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’enti-
tats 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 su-
port 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 desenvolu-
pament integral del medi rural. Sense cap ànim de limitar-ne s’inclouen: 

• les que potenciïn les economies i produccions locals amb incidència en la valo-
rització i recuperació de recursos naturals, culturals i patrimonials (sector agroa-
limentari; artesania; turisme rural, natural i cultural; comerç; petites i mitjanes em-
preses; emprenedoria; serveis a la comunitat, entre altres);

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

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

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

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

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

2. Millorar la consecució dels objectius dels GAL i del Desenvolupament Rural 
de Catalunya en general, mitjançant l’assistència tècnica als GAL en un marc de 
treball i debat participat;

3. Millorar les capacitats dels equips tècnics dels grups Leader, mitjançant la rea-
lització 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 públi-
ques com privades, afins i d’ordre local, regional, estatal i internacional;

7. Realització d’activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat interna-
cional 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 coope-
ració 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 desen-
volupament 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 Cata-
lunya 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.



12 Memòria Arca 2014

2.2 
Els representants  
i l’equip tècnic

JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva d’ARCA la formen: 

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

      

 
 
Els representants
Són socis d’ARCA els 13 Grups d’Acció Local en 
qualitat de soci amb veu i vot i el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral, 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.
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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

L’Assemblea General d’ARCA la formen: 
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.
 
 

L’equip tècnic d’ARCA el formen: 

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 

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

Tècnica, responsa-
ble d’Administració i 
Comunicació

Tècnica, projectes 
de cooperació i 
formació

Tècnic de gestió del 
programa Leader
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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:

• Estratègies locals de desenvolupament
• Enfocament de baix a dalt (bottom-up)
• Partenariats locals públic - privats
• Facilitació de la innovació en zones rurals
• Integració i accions multisectorials 
• Treball en xarxa (networking)
• Cooperació 
 
Per al període 2007-2013 LEADER entra en la seva quarta generació, després 
de les iniciatives Leader II i Leader +, i l’experiència del programa Proder, amb la 
novetat que s’inclou en el Programa de Desenvolupament Rural, junt amb la resta 
d’eixos del PDR.

Per a la seva aplicació, s’han seleccionat un total de 13 Grups d’Acció Local amb 
les respectives estratègies locals, que representen el 66% del territori de Cata-
lunya, 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 des-
envolupament 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 Res-
ponsabilitat Social i Empresarial mitjançant l’aplicació d’un codi de gestió sos-
tenible que es concreta amb un assessorament i actuacions de caire econòmic, 
medi ambiental i de responsabilitat social a les empreses beneficiàries d’ajuts 
LEADER. 

2.3 
El 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 desen-
volupament 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 Desenvolupa-
ment Rural propi per a Catalunya, que pel període 2007-2013 s’estructura en tres 
eixos temàtics i un quart eix metodològic, l’enfocament LEADER:

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

Amb la X Modificació del PDR (modificació financera aprovada el 01/04/2015), 
el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013 compta, en el 
seu conjunt, amb un pressupost programat de 942.499.814 euros, dels quals 
70.193.007  euros es destinen a l’eix LEADER.

PDR
Leader
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Són mesures d’aplicació del LEADER a Catalunya:

Mesura 12301 Millora dels processos de transformació i co-
mercialització 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 ca-
pacitats i dinamització del territori
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2.4 
Els socis:  
13 Grups d’Acció Local  (GAL)

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

1. Associació per al Desenvolupament Rural Integral de 
la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC)

2. Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
3. Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès  

Ges Bisaura
4. Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça
5. Consorci de Desenvolupament Alt Camp, 

Conca de Barberà i Anoia
6. Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
7. Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord
8. Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
9. Consorci Leader Priorat - Baix Camp
10. Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell
11. Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori
12. Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
13. Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

4

6

12

2

3 

1

10

7

5
11

9
8

13

GAL
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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 4 1 3

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 2 0 2

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 4 0 4

Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 6 2 4

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

4 2 2

Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 2 0 2

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 2 2 0

Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell 2 1 1

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 3 0 3

Consorci Leader Priorat – Baix Camp 2 0 2

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià 4 1 3

TOTAL 42 11 31

31 
membres dels 

equips  tècnics dels 
GAL són dones

11 
membres dels 

equips tècnics dels 
GAL són homes



19Memòria Arca 2014

Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local 
(no s’inclouen els Responsables Administratius Financers dels grups)

homes % dones %

Gerents 6 54,55% 5 45,45%

Directors/es tècniques 0 0% 2 100%

Tècnics/ques 5 22,73% 17 77,27%

Administratius/ves 0 0 7 100,00%

Les dones representen 
EL 100% del personal 

administratiu 
dels grups GAL.

El 77,27% dels 
tècnics dels grups 

GAL són dones

10 15 20 25

Gerents

Directors/es tècniques

Tècnics/ques

Administratius/ves

Homes

Dones
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Entitats i institucions membres dels Grups d’Acció Local

 
Grups d'Acció Local

número 
entitats 

membres

públi-
ques

privades

Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars - Ribagorça 26 13 13

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 14 5 9

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 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 28 13 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 68 34 34

Consorci Leader Priorat – Baix Camp 12 2 10

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

TOTAL 410 182 228

Els grups GAL  
estan confor-

mats per un total 
de 410 entitats. 

55,61%
Entitats
privades
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Representants de les entitats i institucions membres  
dels Grups d’Acció Local

 
Grups d'Acció Local

número 
de  repre-
sentants

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 28 23 5

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 32 24 8

Consorci Leader Urgell – Pla d’Urgell 44 35 9

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 448 382 66

85,27%
dels represen-

tants dels grups 
GAL són homes

14,73%
 dels represen-
tants dels grups  
GAL són dones
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3.1
Eix 1. Servei tècnic de suport als grups GAL

 
- Jornades i Cursos
- Recepció de visites a territoris LEADER de Catalunya
- Visites a altres territoris  
- Assistència a actes 

3.2
Eix 2. Comunicació i difusió de projectes, 
bones pràctiques i metodologies

 
- 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
- Comitès de Pilotatge dels projectes de Cooperació Catalana  
- Reunions Gerents grups GAL - DAAM
- Grup de Treball “Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020”
- 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
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Jornades i Cursos

Gener – març 

Xerrada “Com afecten les polítiques de desenvolupament rural al meu municipi?”
A partir d’una iniciativa de la Diputació de Lleida i la Direcció General de Joventut, ARCA va impartir 3 ponències 
centrades en mostrar als joves rurals com els poden afectar les polítiques de desenvolupament rural que s’es-
tan implementant al seu territori. Les xerrades, organitzades en el marc del projecte ODISSEU, van tenir lloc 
als municipis de Vilagrassa (24 de gener) i Maldà (8 de febrer), a la comarca de l’Urgell; i al poble de Juncosa 
(15 de març), a les Garrigues.

Assistents: 28 assistents 

Març

Sessions informatives “Pràcticum ODISSEU per a la innovació”
Per tal d’engegar el “Pràcticum Odisseu per a la innovació”, es van organitzar 4 sessions informatives dirigides 
a les empreses de quatre territoris pilot: Solsonès, Alt Urgell, Ribera d’Ebre i Ripollès. Les sessions anaven 
dirigides a fomentar l’acollida de joves en pràctiques, alhora que es donaven a conèixer les tipologies de  
pràctiques i incentius que existeixen; i van comptar amb la participació del SOC, les universitats URV, UVic i 
UdG, i els centres educatius comarcals, a més d’ARCA i els grups GAL implicats. Les reunions van tenir lloc els 
dies 13 de març a la Seu d’Urgell, 17 de març a Ripoll, 18 de març a Móra d’Ebre, i 20 de març a Solsona.

Assistents: 84 assistents (empreses, ponents, tècnics comarcals i organitzadors). Pel que fa al públic objectiu, 
a la  Seu d’Urgell van participar-hi un total de 10 empreses, a Ripoll i a Móra d’Ebre 9, i a Solsona 6 empreses.

3.1  
Eix 1: Servei tècnic de suport als grups 

Foto 3.1-4 Sessió informativa Pràcticum Odisseu a  Ripoll

i

i

Xerrada per a joves a Maldà 

Xerrada per a joves a Juncosa

Sessió “Pràcticum Odisseu” 
a la Seu d’Ugell 
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23 d’octubre

III Acte de lliurament dels Certificats a les Empreses Socialment Responsables beneficiàries d’ajuts 
Leader – I Acte de lliurament de Certificats i estimacions del càlcul de la petjada de CO2 als cellers del 
projecte Vi+net

Acte de lliurament del Certificat d’Empresa Socialment Responsable a 77 petites i mitjanes empreses benefi-
ciàries 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 les empreses en el marc del projecte de cooperació 
catalana Gestió Sostenible Rural (GSR). L’acte va coincidir amb el reconeixement a una cinquantena de cellers 
per la implantació del càlcul de la petjada de CO2 en el procés d’elaboració del vi, en el marc del projecte de 
cooperació catalana Vi+net.

La trobada es va celebrar al Castell del vi – Priorat, i va comptar amb la presència del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí; acompanyat pel director general de Des-
envolupament Rural, Jordi Sala; el vicepresident del Consell Comarcal del Priorat, Cèsar López; i el president 
d’ADRINOC, grup coordinador del projecte GSR, Joan Espona. 

Assistents: Empreses i cellers reconeguts amb els certificats RSE i Vi+net, representants institucionals i tècnics 
dels 13 grups Leader i d’ARCA, a més de representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural. 

Benvinguda i presentació de l’acte 

Entrega de Certificats RSE i Vi+net

Foto 3.1-4 Sessió informativa Pràcticum Odisseu a  Ripoll

i
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Novembre

Sessions informatives “Pràcticum ODISSEU per a la innovació”
Per tal de donar continuïtat al “Pràcticum Odisseu per a la innovació”, en el marc del projecte ODISSEU, es 
van organitzar 2 sessions informatives dirigides a les empreses de tres territoris pilot: Noguera, Montsià i Baix 
Ebre. Les sessions anaven dirigides a fomentar l’acollida de joves en pràctiques, alhora que es donaven a 
conèixer les tipologies de  pràctiques i incentius que existeixen; i van comptar amb la participació del SOC, la 
Cambra de Comerç de Tortosa i la universitat UdL, a més d’ARCA i els grups GAL implicats. Les reunions van 
tenir lloc els dies 25 de novembre a Tortosa, i 26 de novembre a Balaguer.

Assistents: 30 assistents (empreses, ponents, tècnics comarcals i organitzadors). Respecte al públic objectiu, a 
Balaguer van participar-hi 7 empreses, i a Tortosa 8.

17 de desembre

Jornada “Desenvolupament Local Participatiu: Leader.cat 2020”
Jornada impulsada amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural; per tal d’avaluar el funcionament i els resultats del programa Leader 2007-2013 i, alhora, exposar les 
característiques del programa en el nou període de programació 2014-2020.

L’acte, adreçat als equips tècnics dels grups Leader i de les Oficines Comarcals del DAAM, es va estructurar 
en dues parts. A nivell d’introducció, van tenir lloc dues ponències centrades en la valoració del Leader 2007-
2013 i la preparació del nou període de programació 2014-2020. Seguidament, i en paral·lel, es van desenvo-
lupar quatre tallers participatius on es van tractar temàtiques com el disseny i contingut de les estratègies de 
desenvolupament local en el nou període de programació; com comunicar el valor afegit del programa Leader 
sobre el territori; la simplificació dels processos de gestió; i la cooperació com a eina de desenvolupament 
local. 

Assistents: 68 assistents. 31 tècnics i representants institucionals dels 13 grups Leader; 28 representants tècnics 
de les Oficines Comarcals del DAAM; equip tècnic d’ARCA; i representants del Servei de Programació i Dinamit-
zació Rural del DAAM.

Valoració global de la jornada: 4,2/5    

Presentació de la jornada  “Desenvolupa-
ment Local Participatiu: Leader.cat 2020”

Taller “Simplificació i eficiència dels processos 
de gestió”  dins de la Jornada “Desenvolupa-
ment Local Participatiu: Leader.cat 2020”

i

i
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Recepció de visites a territoris LEADER de Catalunya
Durant l’any 2014, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels Grups d’Ac-
ció Local, ha co-organitzat 5 visites al territori català de grups provinents d’Eslovàquia, Polònia, Bul-
gària i País Basc, que sumen un total de 112 participants. 

12 - 14 de maig

Visita dels Grups d’Acció Local d’Eslovàquia Safran, Partnership Bachureň i Straze 
Visita d’intercanvi organitzada conjuntament amb el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, 
amb l’objectiu de fomentar la cooperació i l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL catalans i 
eslovacs en l’àmbit agroalimentari i turístic, a més de donar a conèixer bones pràctiques de la metodologia 
Leader a Catalunya.

Durant l’estada es van visitar iniciatives Leader centrades en l’àmbit del turisme com el Salí de Cam-
brils, un projecte de restauració d’antics salins de muntanya per a activitats de divulgació, turisme, i lleu-
re,  que compta amb un centre de salut d’aigües medicinals; Turisme Rural El Call, una masia que ha 
diversificat la seva activitat cap al turisme, amb una llarga experiència en el sector i situada en un encla-
vament emblemàtic del Solsonès; i l’Hotel Monegal, un establiment turístic que recentment ha impul-
sat una plantació de pomeres de muntanya, recuperant així una varietat cultivada antigament al  territori. 

La vessant agroalimentària es va tractar amb una visita a la Granja Godall i al Pla d’Abella, dos projectes im-
pulsats mitjançant el “Contracte Global d’Explotació” del Departament d’Agricultura.

Aquest intercanvi també va servir per explicar el funcionament del programa Leader a Catalunya, així com 
l’estructura i la gestió administrativa de les zones rurals catalanes. 

Territori GAL visitat: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

Assistents: 22 assistents. Delegació eslovaca formada per promotors privats i representants tècnics i institucio-
nals dels grups Leader Safran, Partnership Bachureň i Straze. 

Valoració: 5/5 

Visita al Salí de Cambrils

Delegació eslovaca al Santuari del Miracle

i
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24 i 25 de setembre 

Visita del Grup d’Acció Local de Polònia Spichlerz Górnego Śląska 
Visita d’intercanvi organitzada conjuntament amb l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central per tal de fomentar la cooperació transnacional, a més de donar a conèixer com s’implementa el 
programa Leader a Catalunya i els resultats obtinguts fins l’actualitat.

La delegació polonesa va ser rebuda inicialment a Logos Berguedà, una iniciativa situada a la colònia tèxtil de 
l’Ametlla de Merola 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. Després 
de la presentació institucional i una breu visita a la colònia tèxtil, la delegació va poder conèixer les instal·la-
cions de la Cerveseria Berguedana, dedicada a la producció de cervesa artesana; i el càmping Berga Resort, 
un gran complex turístic i de serveis a la comarca del Berguedà.

La delegació, molt interessada en conèixer experiències d’innovació agrària, va visitar Els Casals. Un 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: 47 assistents. Delegació formada per representants institucionals i tècnics, així com promotors pri-
vats del grup Leader Spichlerz Górnego Śląska.
   

Visita al càmping Berga Resort

i
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20 – 24 d’octubre

Visita del Grup d’Acció Local de Bulgària Yablanitsa-Pravets 
Visita d’intercanvi organitzada juntament amb el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, 
per tal de conèixer el model d’implementació del programa Leader a Catalunya. Durant la visita, el GAL 
Yblanitsa-Pravets va poder conèixer alguns projectes emblemàtics del Consorci en l’àmbit agroalimentari 
i turístic.

La visita es va dividir entre les comarques de la Segarra i el Solsonès. D’una banda, es van conèixer  expe-
riències relacionades amb la producció i comercialització de productes agroalimentaris com el Pastoret de 
la Segarra, una empresa dedicada a l’elaboració de productes làctics artesans; l’Hotel Monegal, amb la seva 
recent plantació de pomeres de muntanya; i la formatgeria artesana La Valette. En l’àmbit del patrimoni rural 
i la promoció del territori, el grup va desplaçar-se fins al Castell de Concabella, un espai polivalent restaurat 
gràcies als ajuts Leader que inclou dos centres d’interpretació (Espai Manuel de Pedrolo i el seu fons docu-
mental), a més de sales polivalents d’ús públic i algunes de les dependències municipals. 

Finalment, i vinculats a les activitats del turisme i el lleure, la delegació búlgara va visitar el Zoo del Pirineu, un 
centre d’exhibició de fauna i educació ambiental; i la Casa Flotats, una iniciativa de turisme rural sostenible i 
compromesa en termes d’eficiència energètica.

A més d’aquests projectes, també es va realitzar una visita al projecte Pla d’Abella. Una explotació agrària que 
ha diversificat el seu projecte tot incloent els serveis de venda directa i restauració, en el marc del “Contracte 
Global d’Explotació”.

Territori GAL visitat: Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central. 
 
Assistents:  12 assistents. Delegació formada pels representants institucionals i tècnics, així com promotors 
privats del Grup d’Acció Local Yblanitsa-Pravets. 

Exhibició de vol d’aus al Zoo dels Pirineus

i
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22 i 23 d’octubre 

Visita del Grup d’Acció Local de Bulgària Chirpan 
Visita d’intercanvi organitzada conjuntament amb el Consorci Leader Priorat- Baix Camp, amb l’objectiu de 
fomentar la cooperació i l’intercanvi de coneixements entre el Consorci i el grup búlgar, a més de donar 
a conèixer els projectes Leader més representatius del territori Priorat - Baix Camp. 

Així, en l’àmbit del turisme rural i la restauració es van visitar dos projectes que han rebut el recolzament del 
programa Leader: la Casa Vella del Pantà i l’Hotel Illot. En relació a la producció i comercialització de produc-
tes alimentaris artesanals d’alta qualitat el grup va visitar l’empresa Priorat Natur, la qual compta amb una 
plataforma de comercialització en línia; i l’empresa de producció de melmelades Montserrat Rull. Finalment, i 
centrats en l’àmbit de la promoció del territori i del patrimoni, es va visitar el Museu Castell del Vi de Prades i 
el Centre d’interpretació dels fruits secs del paisatge de Riudecanyes.

Territori GAL visitat: Consorci Leader Priorat- Baix Camp.
 
Assistents: 13 assistents. Delegació formada per representants institucionals i tècnics, així com promotors pri-
vats del Grup d’Acció Local Chirpan. 

24 d’octubre 

Reunió amb l’Institut de Recerca Econòmica Agrícola i Alimentària del Departament de Polítiques So-
cials i Regionals de Polònia
Visita de dos representants de l’Institut de Recerca Econòmica Agrícola i Alimentària del Departament de 
Polítiques Socials i Regionals de Polònia interessats en conèixer el funcionament del programa Leader a 
Catalunya, així com la tasca de la xarxa regional de desenvolupament rural catalana. Una trobada en la 
qual ARCA va presentar el programa ODISSEU i algunes de les accions que s’han dut a terme amb els joves 
del territori rural català. 

Com a resultat d’aquesta reunió, es va proposar mantenir l’intercanvi d’informació en relació a la recerca que 
realitza l’Institut en l’àmbit dels joves rurals (dades estadístiques) i el projecte ODISSEU.

Assistents: Danuta Kolodziejczyk i Marcin Gospodarowicz, representants de l’Institut de Recerca Econòmica 
Agrícola i Alimentària del Departament de Polítiques Socials i Regionals de Polònia.

 

i

i
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10 - 12 de desembre 

Visita del Grup d’Acció Local del País Basc MENDINET 
Visita organitzada conjuntament amb l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i 
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), on es 
van combinar les reunions de treball amb visites a iniciatives Leader, especialment projectes centrats en 
la innovació en el sector agroalimentari i l’eficiència energètica.  

Les visites van començar a la comarca del Ripollès, amb la presentació institucional al Castell de Montesquiu 
i la visita a La Solana, un centre de formació forestal que s’ha convertit en un element clau en l’estratègia 
d’aquest territori per a la promoció de la biomassa. A la mateixa comarca es varen visitar altres experiències 
del sector agroalimentari com Pirinat, una empresa de producció i comercialització de vedella ecològica; La 
Minera, productors de cervesa artesanal; i l’Aula d’Hostaleria, una entitat que ofereix formació en l’àmbit de la 
restauració, a més d’impulsar altres iniciatives com un projecte sobre escorxadors mòbils.

A la comarca de la Garrotxa es van visitar dues experiències innovadores en el sector de l’eficiència energètica 
i les noves tecnologies: l’empresa Wattia Innova, dedicada a l’automatització d’edificis intel·ligents, i la iniciati-
va del Consorci SIGMA i l’Illa Energètica d’Olot, una xarxa de distribució de calor municipal que combina tres 
fonts d’energia renovables. Pel que fa a l’àmbit agroalimentari, es va visitar l’empresa Menja’m Serrat Agrocui-
na, dedicada a l’elaboració de plats precuinats; i el Grup Morera, una cooperativa agrícola que ha diversificat 
la seva activitat a tot tipus de serveis.

Territoris GAL visitats: Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i Associació per al 
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC).

Assistents: 18 assistents. Delegació formada per representants tècnics del grup Leader MENDINET. 

Valoració: 4,8/5 

Presentació institucional al Castell de Montesquiu 

Delegació del País Basc,  acompanyada 
per tècnics Leader catalans 

i
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Visites a altres territoris 

L’any 2014, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya ha participat al viatge d’intercanvi organitzat 
en el marc dels projectes de cooperació catalana “Energia i Forest” i “ODISSEU”.
Els territoris que es van visitar corresponen als Grups Leader CEDER Monegros, a l’Aragó; i Centro de 
Desarrollo Rural de Tierra Estella –TEDER, a Navarra.

5 – 7 de novembre

Viatge d’intercanvi “Energia i forest” i “ODISSEU” 
Viatge d’intercanvi organitzat per l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i el 
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya, coordinadors dels projectes de cooperació catalana “Energia i Forest” i 
“ODISSEU”; amb l’objectiu d’intercanviar pràctiques i punts de vista amb altres territoris espanyols en 
l’àmbit de la joventut rural, i l’eficiència energètica i l’ús de biomassa. 

En relació a la joventut rural, el grup Leader CEDER Monegros va exposar els resultats del projecte de coope-
ració “Jóvenes Dinamizadores Rurales”. Una iniciativa on participen 9 grups Leader aragonesos, i que busca 
la implicació dels joves al seu territori rural d’origen i l’adquisició d’habilitats emprenedores. Durant aquesta 
sessió de treball, ARCA va presentar el projecte ODISSEU per al retorn i la inserció laboral dels i les joves al 
medi rural.

Durant l’estada a  Navarra, el grup Leader TEDER va detallar el funcionament i els resultats del Proyecto Pa-
sarelas per a la inserció de joves al municipi d’Estella, i es va poder visitar la sala de coworking de Pamplona 
CocoWorking, la primera de la ciutat. 

En referència a la gestió forestal i l’eficiència energètica, la delegació catalana va visitar el “Parque Natural de 
Urbasa y Andía”, on va poder conèixer el projecte de gestió forestal sostenible que s’hi realitza; així com una 
experiència pilot de subministrament d’energia per biomassa a una residència d’avis a la població d’Ulate.  

Assistents: 24 assistents. Delegació formada per tècnics i representants institucionals de 10 grups Leader cata-
lans, acompanyats de tres representants del Departament d’Agricultura, i de la tècnica de cooperació de l’Asso-
ciació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.

Visita al “Parque Natural de Urbasa y Andía”

Presentació del projecte “Jóve-
nes Dinamizadores Rurales”

i
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Assistència a actes 

Durant l’anualitat 2014, 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 pro-
jectes que es desenvolupen al territori en aquest sentit. Així, se’n destaquen:   

• La jornada “Connect-EU”, organitzada per ACCIO i AGAUR, celebrada el dia 16 de gener al World Trade 
Centre de Barcelona.

• La “Jornada tècnica de senderisme”, en el marc del Saló Esportiu i de Turisme de Muntanya STM, que 
va tenir lloc al recinte de Fira de Lleida el dia 14 de febrer.

• L’assistència a la jornada “Nova llei de transparència i tercer sector”, el 18 de febrer a la seu de la 
Fundació Pere Tarrés.

• La jornada “Oportunitats de finançament per a empreses del sector agroalimentari en el marc del 
Partenariat Europeu d’Innovació. EIP i el programa Horizon2020”, el dia 19 de febrer a la seu de l’IR-
TA de Caldes de Montbui.

• L’assistència a la jornada de cloenda del projecte “Energ.Tur- Energia i Turisme”, el dia 6 de març al 
Castell de Montesquiu.

• La jornada “EU Cohesion Policy supporting SMEs”, al Recinte Modernista de l’Hospital Sant Pau de 
Barcelona el dia 13 de març.

• L’assistència a la “II Fira Universitària de la Noguera”, al Consell Comarcal de la Noguera el dia 11 
d’abril.

• L’assistència al “II Fòrum d’Ocupació Universitària de captació i retenció de talent al territori”, al 
Campus de les Terres de l’Ebre de la URV a Tortosa, el dia 8 de maig.

• La jornada formativa “La fusta en les construccions agràries”, en el marc del PATT 2015, el dia 13 de 
maig a Solsona.

• L’assistència a la conferència “Eficiència energètica”, en el marc del projecte Masies+Sostenibles, l’11 
de juliol a l’Edifici del Seminari a Solsona.

• La jornada commemorativa del “Dia Internacional de la Dona Rural 2014”, celebrada a la seu del Depar-
tament d’Agricultura el dia 7 d’octubre.

• L’assistència a les jornades “Leader 2014-2020”, organitzades per l’Associació pel Desenvolupament 
Rural de la Catalunya Central, a la seu del Consorci del Moianès els dies 20 i 27 d’octubre.

• La jornada de cloenda dels projectes de cooperació catalana “Energia i Forest” i “Masies+Sostenibles” 
a Ripoll, el dia 28 d’octubre.
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3.2  
EIX 2: Comunicació i difusió de 
projectes, bones pràctiques i 
metodologies

La comunicació és clau a l’hora de donar a conèixer els projectes que s’estan duent a terme al territori rural 
català. A la vegada, també cal que la societat conegui l’existència i la tasca que desenvolupen els grups LEA-
DER per al desenvolupament dels territoris rurals.
En aquest sentit, des d’ARCA es treballa per incrementar la presència d’aquests grups als mitjans de comu-
nicació i fer visible el seu treball mitjançant:

• La participació en ponències i jornades on poder difondre i intercanviar experiències amb altres entitats.
• La participació en publicacions estatals i internacionals com el web i els butlletins setmanals de la Red 

Española de Desarrollo Rural – REDR; els butlletins i reculls de bones pràctiques editats per la Red Rural 
Nacional - RRN i el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – MAGRAMA; el web i el 
recull de bones pràctiques del període 2007-2013 impulsat per la  European Network for Rural Develop-
ment – ENRD; i el Dossier Tècnic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural dedicat a la Cooperació Leader, entre d’altres. 

• Les eines de comunicació pròpies: quadríptic corporatiu, quadríptic Leader.cat 2020,  Leader News, 
Butlletí Recursos, recull d’actes mensual dels grups GAL, recull de finançament, plataforma de treball 
desenvolupamentrural.cat, web corporativa i xarxes socials. 

• La difusió d’activitats i projectes concrets a través de dossiers de premsa, notes de premsa, articles...  

Durant l’anualitat 2014, ARCA ha tornat a presentar candidatura als premis de comunicació  “CAP Commu-
nication Awards 2014”, impulsats per la Comissió Europea amb l’objectiu de reconèixer els millors projectes 
de comunicació relacionats amb la Política Agrària Comuna (PAC).

Seguint les indicacions de la Comissió, l’entitat va adaptar la candidatura de l’any 2013 que, sota el títol “Pro-
pulsant l’enfocament Leader: del treball en xarxa dels actors a la conscienciació ciutadana”, presentava 
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, 
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la potenciació del capital endogen, la creació de sinèrgies, la difusió de bones pràctiques i la visualització del 
valor demostratiu dels projectes. Un 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.

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. 

Dossier Tècnic “Cooperació Leader. Una eina clau per al 
desenvolupament dels territoris rurals”

Durant l’anualitat 2014, el Departament d’Agricultura ha editat un Dossier Tècnic dedicat als projectes de 
cooperació desenvolupats en el marc del programa Leader a Catalunya 2007-2013. ARCA, juntament amb 
els grups GAL, ha elaborat els continguts del Dossier, centrats en presentar els projectes de cooperació que 
s’han impulsat a Catalunya. 

Iniciatives que tracten aspectes com la Responsabilitat Social Empresarial, la valorització dels productes 
agroalimentaris locals mitjançant la seva incorporació a l’oferta gastronòmica, i la retenció del talent jove al 
territori, entre d’altres. 

Així mateix, ARCA també s’ha encarregat de la traducció a l’anglès del Dossier, per tal de fer-ne la màxima 
difusió a nivell europeu. 

Quadríptic corporatiu 

Aquest 2014 s’ha reeditat de nou el fulletó corporatiu de l’entitat, tot incloent petits canvis a nivell d’actualitza-
ció. El document recull els objectius i  les finalitats d’ARCA, els seus socis i els àmbits d’actuació.

Dossier Tècnic 
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Quadríptic Leader.cat 2020 

Aquest 2014 s’ha dissenyat un fulletó informatiu vers el nou període Leader 2014-2020. Una publicació on 
es presenten les temàtiques que centraran les noves estratègies dels grups Leader,  així com una previsió de 
pressupost. Al quadríptic també s’hi inclouen algunes dades del nou mapa territorial, a l’espera de tancar les 
dades definitives un cop aprovats els grups GAL 2014-2020.
S’ha realitzat una primera impressió, amb previsió de fer-ne una segona un cop es disposi de les dades dels 
Grups d’Acció Local 2014-2020 definitives.

Butlletí Recursos 

Butlletí mensual que inclou un conjunt de recursos (financers, formatius, bibliogràfics...) dirigits als equips 
tècnics dels Grups d’Acció Local i del Servei de Programació i Dinamització Rural del Departament d’Agricul-
tura, amb l’objectiu de facilitar-los les eines i el coneixement d’esdeveniments i materials de treball, entre 
d’altres, que puguin ser del seu interès.  

A partir del gener de 2014, però, s’incrementa el número d’enviaments del butlletí, incloent els contactes ob-
tinguts a través del projecte ODISSEU (Taules de Concertació Territorials, tècnics de joventut, agents i entitats 
juvenils, etc.), i les entitats del territori vinculades al desenvolupament rural i/o als Grups d’Acció Local. 

Així, al llarg de l’anualitat 2014 s’ha enviat el Butlletí Recursos a:  

• Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local i del Servei de Programació i Dinamització Rural.
• Contactes del projecte ODISSEU.
• Entitats i institucions que col·laboren amb ARCA i els grups GAL pel desenvolupament i dinamització del 

territori.
• Altres subscriptors. 

D’aquesta manera, s’ha passat dels 83 enviaments durant l’any 2013, als 315 a finals de l’anualitat 2014.

Al llarg d’aquest 2014 s’han  enviat un total de 10 Butlletins de Recursos:

BR 56   15/01/2014
BR 57   13/02/2014
BR 58   18/03/2014
BR 59   15/04/2014
BR 60   15/05/2014
BR 61   17/06/2014
BR 62   16/07/2014

Butlletí Recursos, novembre  2014

BR 63   16/09/2014
BR 64   15/10/2014
BR 65   18/11/2014



37Memòria Arca 2014

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.
Durant l’anualitat 2014, el Leader News augmenta el nombre d’enviaments, afegint els contactes obtinguts 
mitjançant el projecte ODISSEU (Taules de Concertació Territorials, tècnics de joventut, agents i entitats juve-
nils, etc.).

Així, els destinataris dels butlletins Leader News durant l’any 2014 són:
• Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local i del Servei de Programació i Dinamització Rural.
• Els representants, públics i privats, dels 13 Grups d’Acció Local.
• Els membres de l’Assemblea General d’ARCA.
• Entitats i institucions que col·laboren amb ARCA i els grups GAL pel desenvolupament i dinamització del 

territori.
• Altres subscriptors. 
• Contactes del projecte ODISSEU.

Arribant a un total de 625 interessats a finals de l’any 2014.

Al llarg del 2014, s’han enviat un total de 5 Butlletins Leader News:

LN nº18   31/01/2014
LN nº19   31/03/2014
LN nº20   30/05/2014
LN nº21   31/07/2014
LN nº22   30/09/2014

Recull setmanal de 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. 

Butlletí Leader News, setembre 2014
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Al llarg del 2014 s’han enviat un total de 43 reculls de finançament:

Recull mensual d’actes

Recull mensual amb els actes en què participen els Grups d’Acció Local. Es tracta d’un document que englo-
ba totes les activitats impulsades des dels grups GAL i/o que compten amb la participació i col·laboració dels 
mateixos. Al llarg de l’anualitat 2014 s’han enviat un total d’11 reculls.

Aquest document s’envia a la Subdirecció General de Planificació Rural, als equips tècnics dels 13 Grups 
d’Acció Local, i també es fa extensiu als membres de l’Assemblea General de l’Associació d’Iniciatives Ru-
rals 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.  

Plataforma desenvolupamentrural.cat 

La plataforma de treball desenvolupamentrural.cat s’ha convertit en l’eina de comunicació d’ARCA més po-
tent. Estructurada 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.

nº1. 10 de gener
nº2. 17 de gener
nº3. 24 de gener
nº4. 31 de gener
nº5. 7 de febrer
nº6. 14 de febrer
nº7. 21 de febrer
nº8. 28 de febrer
nº9. 7 de març
nº10. 14 de març
nº11. 21 de març
nº12. 28 de març
nº13. 4 d’abril 
nº14. 11 d’abril
nº15. 16 d’abril
nº16. 25 d’abrilz
nº17. 9 de maig
nº18. 16 de maig
nº19. 23 de maig

nº20. 30 de maig
nº21. 6 de juny
nº22. 13 de juny
nº23. 20 de juny 
nº24. 27 de juny
nº25. 4 de juliol
nº26. 11 de juliol 
nº27. 18 de juliol
nº28.  25 de juliol
nº29. 1 d’agost
nº30. 22 d’agost
nº31. 29 d’agost
nº32. 5 de setembre
nº33. 19 de setembre
nº34. 26 de setembre
nº35. 3 d’octubre
nº36. 10 d’octubre
nº37. 31 d’octubre
nº38. 14 de novembre

nº39.  21 de novembre  
nº40. 28 de novembre
nº41. 5 de desembre 
nº42. 12 de desembre
nº43. 19  de desembre
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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. 

Aquests darrers anys, la plataforma 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 pro-
jectes i iniciatives que s’impulsen al territori rural català. Amb actualitzacions diàries dels apartats d’actualitat i 
agenda, a 31 de desembre de 2014 s’havien publicat: 550 notícies, 1.270 actes i esdeveniments a l’apartat 
d’agenda i 200 projectes Leader.
 
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
Durant el 2014, 12.185 usuaris han visitat el web, realitzant un total de 17.410 visites, 68,16% de les quals 
han estat noves, i han vist 54.121 pàgines. 
En comparació amb l’anualitat anterior 2013, els usuaris han augmentat un 9,29%, amb 1.036 nous usuaris.
 

Pàgina d’inici  
www.desenvolupamentrural.cat
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CONTINGUTS
Si ens centrem en els continguts més visitats, observem que la pàgina inicial del web és la que ha tingut més 
visites, seguida de la pàgina on es detalla l’agenda amb els actes i esdeveniments previstos i la dels projectes 
Leader. En el quadre següent es detallen les 10 pàgines més visitades pels usuaris durant l’anualitat 2014:

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÀNSIT 
En relació al trànsit del lloc web, veiem que de les 17.410 sessions de l’anualitat  2014, el 66,09% dels usuaris 
que accedeixen a la plataforma ho fan a través dels buscadors (trànsit de cerca), seguits d’un 13,71% 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:  

• redr.es
• arca-dr.cat
• gencat.cat
• feedly.com 
• intranet.desenvolupamentrural.cat 
• facebook.com
• desenvolupamentrural.cat 
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Així mateix, cal destacar que durant l’any 2014 el trànsit social s’ha mantingut en relació a l’anualitat anterior, 
amb un 6,09% de les sessions iniciades a través de les xarxes socials d’ARCA.

PROCEDÈNCIA DE LES VISITES
Si parlem de la procedència de les visites, veiem que en la seva majoria provenen de l’estat espanyol, se-
guides de Brasil, Estats Units i Polònia.
A continuació es detalla el llistat dels països des d’on procedeixen les visites: 

Web corporatiu arca-dr.cat   

Dades de seguiment de la web arca-dr.cat  
FONT: Google Analytics

Fent una anàlisi del web corporatiu de l’entitat a través del Google Analytics, podem analitzar les visites rebu-
des, la procedència de les mateixes i els continguts més vistos, entre d’altres qüestions.   

VISITES
Al llarg de l’anualitat  2014, 1.514 persones han visitat el web corporatiu de l’entitat, realitzant un total de 
2.202 visites i veient 5.781 pàgines. Uns resultats inferiors a l’anualitat 2013, degut a que els continguts de la 
web corporativa d’ARCA són estàtics, i no s’actualitzen de forma periòdica. Un fet que dificulta la creació de 
nou trànsit. Pàgina d’inici  www.arca-dr.cat
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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 detallen les característiques dels 13 grups GAL socis d’ARCA.
En el quadre següent es detallen les 10 pàgines més visitades pels usuaris durant el darrer any:
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TRÀNSIT
Veiem que el 56% del trànsit que accedeix al web corporatiu d’ARCA ho fa a través dels buscadors (trànsit de 
cerca), i un 20% entra 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 referenciat són:

• desenvolupamentrural.cat
• gencat.cat
• redr.es
• aragonrural.org
• adrinoc.cat

Xarxes Socials 

Al llarg del 2014 les xarxes de l’entitat s’han consolidat, augmentant el nombre seguidors i passant dels 653, 
el 2013, a 962 seguidors aquest 2014.

ARCA utilitza les xarxes socials per donar a conèixer les actuacions que es desenvolupen entorn al programa 
Leader arreu del territori, especialment les impulsades pels socis de l’entitat, a la vegada que difon informació 
de rellevància en l’àmbit del desenvolupament rural com actes, jornades, articles i noves regulacions, nacio-
nals i internacionals, que poden ser d’interès i utilitat per als seus seguidors. 

Els perfils socials i els webs d’ARCA estan enllaçats, de tal manera que tota la comunicació de l’entitat està 
interrelacionada. 

ARCA Desenvolupament Rural 

ME GUSTA (usuaris a qui els agrada la pàgina)
La pàgina d’ARCA compta amb un total de 329 seguidors - ME GUSTA, a dia 31 de desembre de 2014, fet 
que representa un augment d’un  48% vers l’any 2013. 

POSTS (publicacions)
Al llarg de l’anualitat 2014, s’han realitzat més de 884 posts. D’entre aquests, els més vistos han estat:
• 19 d’agost - Si tens una app relacionada amb el sector #agroalimentari, participa als #Premis #Ruralapps 

i guanya fins a 3.000€!- 668 persones 
• 30 de juliol - Vols conèixer els projectes de cooperació amb què treballen els grups Leader de Catalunya?  

- 393 persones 
• 10 de desembre  - Acte de benvinguda al Grup d’Acció Local basc MENDINET, a la seu del Castell de 

Montesquiu - 373 persones 
• 29 d’agost - Participa al “1r Premi Especial #Esportour a les Terres de l’Ebre”, al millor vídeo d’esport amb 

imatges captades al territori ebrenc. Tens temps fins el dia 11 de setembre - 354 persones 
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@desruralcat

Tweets (anualitat 2014): 1.807
Seguidors: 633
El perfil de l’entitat té 203 nous seguidors, fet que representa un augment d’un 47% vers l’any 2013. 

Notorietat en els mitjans de comunicació
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya fa especial incidència en la difusió i comunicació de les 
actuacions i projectes que es desenvolupen en el marc del programa Leader a Catalunya, amb l’objec-
tiu d’augmentar la presència dels grups GAL, i la seva pròpia, 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 que s’han difós entre els 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 2014, 
ARCA i els grups han aparegut als mitjans per actuacions en l’àmbit de: 

Les visites 

Visita dels Grups d’Acció Local d’Eslovàquia Safran, Partnership Bachureň i Straze –10 aparicions als 
mitjans: notícia apareguda als webs del diari “Nació Solsona”, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural, la Red Española de Desarrollo Rural, i “Europa Press”, entre d’altres. Així com 
també als webs de la Xarxa Eslovaca de  Desenvolupament Rural i la Xarxa Grups GAL d’Eslovàquia. 

Visita del Grup d’Acció Local de Polònia Spichlerz Górnego Śląska – 10 aparicions als mitjans: notícia 
apareguda al web del diari “Regió 7”, així com al web de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Cata-
lunya Central. També s’ha fet ressò d’aquesta visita als webs  Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, i la Red Española de Desarrollo Rural, entre d’altres.

Visita del Grup d’Acció Local del País Basc MENDINET  – 9 aparicions als mitjans: notícia apareguda als 
webs d’ADRINOC i l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, així com també ha 
aparegut als webs del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Red Espa-
ñola de Desarrollo Rural, i “Europa Press”, entre d’altres. 

“Radio Ona”, l’emissora municipal de Torelló, també publicat en la seva edició impresa una breu notícia sobre 
aquesta visita.  

Visita delegació GALs d’Eslovàquia. Web 
Aldia.cat (Europa Press), 15 de maig

Visita delegació MENDINET. Web 
Europa Press, 10 de desembre 
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La difusió de Bones Pràctiques

Al llarg de l’anualitat 2014, i en resposta a les peticions de la Red Rural Nacional (MAGRAMA), ARCA i els 
grups GAL han col·laborat en el recull i redacció de diversa informació vers projectes i iniciatives d’interès 
desenvolupades als territoris Leader, per a la posterior publicació i difusió en diferents suports de comunicació 
nacionals i internacionals.

En aquest sentit, els grups Leader i ARCA són presents al canal que el MAGRAMA té al YOUTUBE amb 3 
vídeos corresponents als projectes de cooperació “Gestió Sostenible Rural” i “Gustum”, a més d’una presen-
tació del grup “Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central”. 

Des del MAGRAMA també s’ha editat  el manual “Buenas Prácticas en Turismo Rural”, en el que  s’han 
publicat 4 iniciatives catalanes. 

També la Red Española de Desarrollo Rural ha sol·licitat la col·laboració d’ARCA i els grups Leader catalans 
a llarg de l’anualitat 2014. Així, i en col·laboració amb el MAGRAMA, ha publicat un recull de  bones pràcti-
ques i experiències impulsades pels Grups Leader i  les xarxes que la conformen. “Proyectos sostenibles. 
Buenas prácticas en el medio rural”, recull iniciatives desenvolupades a partir del programa Leader entorn 
a temàtiques com la Responsabilitat Social Empresarial, l’eficiència energètica, el turisme rural i les noves 
tecnologies, entre d’altres. D’entre tots els projectes seleccionats, s’han publicat 15 iniciatives impulsades per 
grups Leader catalans. 

Des d’ARCA també s’ha col·laborat amb la DG Clima i el seu estudi “Lluita contra el canvi climàtic en la 
política de desenvolupament rural fins 2013”, centrat en projectes LEADER relacionats amb les temàtiques 
de gestió de l’aigua, reforestació, agroforestació, prevenció d’incendis i adaptació al canvi climàtic. En aquest 
sentit, ARCA ha redactat una fitxa resum del projecte de cooperació catalana “Energia i Forest”.

I amb la Xarxa Europea de Desenvolupament Rural (European Network for Rural Developement – ENRD), i la 
publicació “EAFRD Project Examples 2007-2013”, on es recullen exemples de bones pràctiques impulsades 
amb el recolzament dels fons FEADER 2007-2013. Des del territori català s’han recollit un total de 10 iniciati-
ves, 1 de les quals ha aparegut publicada.

ARCA com a entitat 

L’entitat també ha aparegut al setmanari CELSONA, publicat el dia 30 de maig, amb un article on es pre-
sentava  la plataforma www.desenvolupamentrural.cat, com una eina de referència del programa Leader a 
Catalunya. Un article que també ha aparegut al web del Consell Comarcal de la Segarra, en data 30 de maig.

I també ha col·laborat amb el programa de Catalunya Radio “Economia i Empresa”, emès el dia 12 de maig, 
tot coordinant la intervenció dels grups Leader al programa.   

Difusió del projecte GUSTUM al 
canal del MAGRAMA  a YOUTUBE

Portada manual “Buenas Prácticas 
en Turismo Rural” 
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Així mateix, i al llarg de l’any, són moltes les ocasions en què ARCA i els grups Leader catalans han aparegut 
al web i al butlletí setmanal de la REDR per motius tan diversos com visites al territori, jornades formatives 
i/o articles d’opinió, entre d’altres.

El projecte ODISSEU

Més enllà de les notícies publicades a nivell local, el projecte ODISSEU ha aparegut al butlletí EBRE LEADER, 
la publicació digital impulsada 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 actua-
cions a les Terres de l’Ebre.

 En aquesta ocasió, l’article ha servit per presentar el projecte ODISSEU per al retorn i la inserció laboral de 
joves al medi rural.

Butlletí EBRE LEADER, febrer 2014
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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 Desa-
rrollo 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 Junta Directiva i de l’Assemblea General, a més d’altres esdeveniments que es convoquen 
al llarg de l’any. 

Durant l’any 2014, han tingut lloc les reunions següents:

25 de juny

Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural, que té lloc a la seu de la REDR a Madrid. En represen-
tació d’ARCA hi assisteix el seu president, Miquel Rovira.

26 de juny

Assemblea General de la REDR, celebrada a  la seu del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a 
Madrid.  Miquel Rovira, president d’ARCA, hi assisteix en representació de l’entitat.Intervenció de Miquel Rovira, president d’ARCA, durant 

la reunió d’Assemblea General de la REDR, 26 de juny
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Així mateix, i durant l’anualitat 2014, la seu de la REDR ha acollit dues reunions dels gerents de les Xarxes 
Regionals de Desenvolupament Rural els dies 12 de febrer i 21 maig. 
Per part de Catalunya hi assisteix Laura Ibànyez, gerent d’ARCA.

Reunions ARCA - DAAM
Reunions periòdiques entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; re-
presentat per Laura Dalmau, Subdirectora General de Planificació Rural, i Josep Maria Martí, cap del Servei 
de Programació i Dinamització Rural; i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, representada per Miquel 
Rovira, president de l’entitat, i Gemma Estany i Gemma Ribalta, tècniques d’ARCA; amb l’objectiu de fer un 
seguiment de les tasques que es duen a terme des de l’Associació. 

Al llarg del 2014, han tingut lloc tres trobades els dies 30 de juliol, a la seu d’ARCA a Solsona; 9 d’octubre, 
a la seu del Departament d’Agricultura de Barcelona; i 28 d’octubre, a la seu del Consorci Ripollès Desenvo-
lupament a Ripoll.

Comitès de Pilotatge dels projectes de Cooperació Catalana
Al llarg de l’anualitat 2014, ARCA ha participat a dues reunions dels Comitès de Pilotatge dels projectes 
de Cooperació Catalana, els dies 17 de gener i 3 d’abril, a la seu central del Departament d’Agricultura a 
Barcelona. 

Reunions Gerents grups GAL - DAAM
Mensualment, els gerents dels 13 Grups d’Acció Local i la gerent d’ARCA es reuneixen  amb els representants 
Servei de Programació i Dinamització Rural per fer un seguiment del programa Leader.

Durant l’any 2014 s’han produït un total de 10 reunions. Nou d’aquestes trobades han tingut lloc a la seu 
central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a Barcelona, i una, la 
corresponent al dia 12 de novembre, va tenir lloc a la seu de PRODECA (Promotora d’Exportacions Catalanes) 
a Barcelona:

7 de gener 
5 de febrer
5 de març
2 d’abril
7 de maig
11 de juny

16 de juliol
16 de setembre
16 d’octubre
12 de novembre 

Cal assenyalar que a partir del mes de juny, i a causa 
dels canvis a l’equip tècnic d’ARCA, és Gemma Es-
tany, tècnica de cooperació, qui assisteix a aquestes 
reunions.
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Grup de Treball “Programa de Desenvolupament 
Rural (PDR) 2014-2020”
D’acord amb l’establert a l’article 5 del Reglament (UE) 1303/2013, de 17 de desembre de 2013, i a l’article 2.3 
del Reglament intern del Comitè de Seguiment, el 28 de febrer es crea el grup de treball tècnic per tal de dur 
a terme les tasques de participació en l’elaboració del PDR de Catalunya 2014-2020.

Els objectius d’aquest grup de treball són: 
• Difondre la informació que cregui rellevant
• Ser una plataforma d’intercanvi d’opinions 
• Formular les propostes que es creguin convenients

ARCA, com a entitat membre del grup de treball, ha assistit a les reunions de seguiment dels dies:  
28 de febrer - Presentació i creació del Grup de Treball “PDR 2014 – 2020”
21 de març - Presentació de la proposta de programació Leader
27 de març - Presentació de les propostes en matèria d’innovació, formació, transferència i assessorament
3 d’abril - Presentació de les propostes en matèria de mesures forestals
24 d’abril - Presentació de les propostes en matèria d’inversions no productives, organitzacions de produc-
tors i qualitat
19 de maig - Presentació de la segona fase d’informació pública del PDR 2014-2020

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 anual-
ment per fer un seguiment i avaluació de l’aplicació del PDR a Catalunya. 
L’any 2014, la reunió s’ha celebrat el dia  4 de juny a la seu de PRODECA (Promotora d’Exportacions Catala-
nes) a Barcelona. Miquel Rovira, president d’ARCA, i Gemma Estany, tècnica de cooperació, han assistit a la 
reunió en representació de l’entitat.
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Participació en esdeveniments nacionals i 
internacionals en representació dels grups GAL

23 i 24 d’octubre

IX Convenció Europea de Muntanya: “Qualitat de les muntanyes, prosperitat per a les persones i el 
territori”

Acte impulsat per la xarxa Euromontana, amb l’objectiu d’explorar com les noves polítiques europees, i 
especialment la PAC, poden contribuir a l’estructuració dels territoris a través de marques i etiquetes 
que valoritzin territoris específics i la dimensió de muntanya.

En representació dels grups Leader catalans van assistir-hi Miquel Rovira i Albert Puigvert, president i gerent 
del grup Leader Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura; i Jesús Fierro i Mireia Font, 
president i gerent del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya.

Euromontana és una xarxa composta per 70 institucions regionals i nacionals de muntanya de tot Europa 
(agències de desenvolupament regional, autoritats locals, agències mediambientals, organitzacions forestals, 
agrícoles i ramaderes, instituts de recerca, universitats, etc), i exerceix una important tasca d’interlocució entre 
aquestes zones de muntanya i les corresponents autoritats europees. 

29 d’octubre 

Jornada “Valoració dels continguts Leader en els Programes de Desenvolupament Rural 2014-2020”
  
Sessió de treball impulsada per la Red Española de Desarrollo Rural, en col·laboració amb la Direcció General 
de Desenvolupament Rural i Política Forestal del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient - MAGRA-
MA; amb l’objectiu d’analitzar i valorar els continguts LEADER presentats en els diferents Programes de 
Desenvolupament Rural a nivell nacional i internacional, així com examinar el futur del desenvolupa-
ment rural comunitari.  

Durant la trobada es van desenvolupar un seguit de taules participatives on representants de gairebé totes 
les comunitats autònomes van presentar i valorar els continguts inclosos en els seus PDR’s. Miquel Rovira, 
president d’ARCA, va ser l’encarregat de presentar el programa Leader 2014-2020 a Catalunya.   

Inauguració de  la  Jornada “Valoració 
dels continguts Leader en els Programes 
de Desenvolupament Rural 2014-2020”

Taula participativa de la Jornada “Valoració 
dels continguts Leader en els Programes 
de Desenvolupament Rural 2014-2020”
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La jornada, celebrada a la seu del Ministeri, va comptar amb més de 100 participants entre tècnics i gerents 
de Grups d’Acció Local, presidents de xarxes territorials, representants polítics i experts internacionals en 
desenvolupament rural. 

20 i 21 de novembre

Jornades “El futur de les Estratègies de Desenvolupament Local 2014-2020”

Acte organitzat per la Red Rural Nacional, conjuntament amb el MAGRAMA, amb l’objectiu de facilitar un 
intercanvi d’experiències, aclarir dubtes i debatre sobre el disseny de les Estratègies de Desenvolupa-
ment Local en el nou període de programació 2014-2020.

A més de les ponències marc on es van presentar els nous serveis de la Red Rural Nacional de cara al nou 
període de programació 2014-2020 i l’estat de tramitació dels 17 PDRs autonòmics, van tenir lloc tres taules 
d’experiències on Grups Leader i Autoritats de Gestió van explicar la posada en marxa del nou període 
de programació a les seves comunitats, fent especial èmfasi en les metodologies implementades durant 
l’elaboració de les Estratègies de Desenvolupament Local (EDL) en aquells territoris on ja s’ha iniciat el pro-
cés.  La jornada es va completar amb 4 grups de treball simultanis centrats en el contingut de les EDL, 
la participació pública, el finançament i la cooperació.

La reunió, celebrada al Centro de Capacitación Agraria de San Fernando de Henares, va comptar amb més 
de 150 participants de tot Espanya en representació dels Grups d’Acció Local i les seves xarxes nacionals, 
Autoritats de Gestió, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i la Comissió Europea. Per part de 
Catalunya van assistir-hi Gemma Estany, en representació d’ARCA; i Jordi Terrades i Jordi Vilalta, en repre-
sentació dels grups Leader.  

Jornades “El futur de les Estratègies de 
Desenvoluament Local 2014-2020”
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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

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, Ra-
maderia, 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.

 



54 Memòria Arca 2014

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

ODISSEU és un programa integral a mig/llarg termini, que contribueix al desenvolupament sostenible de les 
zones rurals, atès que:

• 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;

• 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;

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

• fomenta la vinculació i interrelació amb les principals universitats urbanes i territorials, apropant les ac-
cions 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;

• transmet el sentiment d’arrelament al territori, i fomenta un major coneixement de les oportunitats laborals 
que els joves poden trobar 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.

La primera fase del projecte es va realitzar l’any 2011 amb l’elaboració de la diagnosi “Els moviments mi-
gratoris 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). Durant aquesta primera fase d’ODISSEU també es va realitzar un viat-
ge d’intercanvi per conèixer el model quebequès de “Place aux Jeunes en région”; 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.

Els anys 2012 i 2013 ODISSEU inicia una segona fase centrada en la implementació del projecte a diferents 
comarques rurals (territori LEADER) a partir de la creació de 14 Taules de Concertació Territorials (TC). 
Aquestes Taules 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’es-
tructura per al desplegament de les accions del projecte ODISSEU a nivell comarcal.

En aquest període també es realitzen les primeres actuacions ODISSEU Territorials, 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. En paral·lel, també s’amplien 
les diagnosis territorials a 7 comarques més: Priorat, Alt Urgell, Garrotxa, Berguedà, Conca de Barberà, 
Garrigues i Montsià; i tenen lloc els primers contactes amb les universitats.
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ACCIONS 2014

Durant l’anualitat 2014 s’han consolidat les actuacions territorials a les comarques pilot. Així, s’han realitzat 
14 Taules de Concertació, que juntament amb les reunions de treball paral·leles, han implicat un total 246 
agents del territori. A la vegada, s’han organitzat 57 actuacions territorials (ponències, tallers, taules - de-
bat, etc.) que han comptat amb 2.902 participants.

ARCA ha assistit a 5 Taules de Concertació a les comarques del Solsonès, Ribera d’Ebre i Garrotxa.

En relació a ODISSEU Nacional, l’any 2014 es posa en marxa el Pràcticum Odisseu per a la innovació a 
partir de l’elaboració de l’informe sobre les oportunitats de pràctiques en empresa i la prospecció d’em-
preses amb necessitats de pràctiques en 7 comarques: Solsonès, Alt Urgell, Noguera, Ribera d’Ebre, Ri-
pollès, Baix Ebre i Montsià. La prospecció s’ha realitzat en dos períodes: març i novembre - desembre. Com a 
resultat, s’han organitzat 6 sessions informatives que han comptat amb l’assistència de 47 empreses (més 
informació: pàgina  24). En total, 96 empreses han mostrat interès per participar al Pràcticum, 37 de les quals 
s’han assessorat individualment per a acollir joves en pràctiques.

Durant el 2014 també s’inicien els contactes amb la Secretaria d’Universitats i Recerca, amb l’objectiu de 
posar en marxa els Ajuts al Pràcticum Odisseu. Així, els dies 6 d’octubre i 15 de desembre, ARCA es reu-
neix amb representats de la Secretaria per definir l’estructura d’aquests ajuts, destinats a l’acollida de joves 
universitaris en pràctiques a les empreses rurals.  

Així mateix, també s’ha participat en diferents actes i jornades per difondre el projecte ODISSEU com la II 
Fira d’Orientació Universitària de la Noguera, celebrada l’11 d’abril a Balaguer; el II Fòrum d’ocupació univer-
sitària- URV, realitzat el dia 8 de maig a Tortosa; i el viatge d’intercanvi d’experiències organitzat en el marc 
de la cooperació catalana del 5 al 7 de novembre (més informació: pàgina 32). 

Finalment, i a través de la Diputació de Lleida, també s’han impartit 3 xerrades per a joves centrades en les 
polítiques de desenvolupament rural (més informació: pàgina 24).

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 3 reunions de la Comissió 
Executiva d’ODISSEU els dies 13 de gener, 4 de juliol i 24 de setembre. D’altra banda, han tingut lloc 3 
reunions de treball entre ARCA, la Fundació del Món Rural i la Direcció General de Joventut, per a coordinar 
les actuacions nacionals finançades per aquesta institució (8 de gener, 28 de maig i 3 de juny). 

Cal subratllar que l’any 2014 ARCA ha rebut una subvenció del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 
amb càrrec a l’assignació tributària de l’IRPF 2013, que s’ha destinat a la creació d’una base de dades inter-
na d’iniciatives innovadores de joves emprenedors rurals. Taula de Concertació al Solsonès, 13 d’octubre

Taula de Concertació a la Garrotxa, 27 de març
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Participació en altres projectes i iniciatives

Preparació de propostes per a programes de finançament europeu

ARCA, juntament amb l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i el Consor-
ci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, ha participat com a soci en la proposta de projec-
te TOUBEE, presentat al programa de finançament Horizon2020. Sota el títol “TOUBEE- Energy efficient 
and sustainable touristic building in European mountain regions”, aquest projecte pretenia contri-
buir i donar suport a la transformació dels actuals establiments turístics de les zones de muntanya euro-
pees cap als estàndards europeus NZEB (Net Zero Energy Building) a partir de l’ús d’energies renovables.  
La proposta comptava amb 11 socis de les regions de muntanya europees, i estava coordinat per CIPRA Inter-
national. Per a la preparació de la proposta va tenir lloc una reunió virtual amb tots els socis el dia 10 de febrer.

D’altra banda, aquest 2014 ARCA ha coordinat la proposta de projecte “Powering up rural youth- Youth 
inclusion in Local Development Strategies”, presentat al programa de finançament europeu ERASMUS+ 
(KA3- Suport a la reforma política). Un projecte que pretenia millorar la inclusió de les demandes de la joventut 
rural en les noves Estratègies de Desenvolupament Local dels GAL per al període 2014-2020, i que comptava 
amb 2 socis europeus d’Irlanda del Nord i la Toscana.

Les dues propostes van ser denegades pels programes corresponents, i tenint en compte  el calendari de 
treball de cara al nou període de programació, des d’ARCA es va decidir no presentar cap nou projecte en 
aquest sentit.

Adhesió a altres xarxes
Per tal de millorar la representativitat i presència dels Grups Leader catalans a escala nacional i europea, 
aquest 2014 ARCA s’ha adherit a dues xarxes relacionades amb l’eficiència energètica i la promoció de 
l’ús d’energies renovables.

En primer lloc, ARCA es va adherir a RURENER, una xarxa que engloba projectes de petites comunitats rurals 
europees per a la neutralitat energètica, amb l’objectiu de millorar les oportunitats de cooperació dels GAL 
catalans en aquest àmbit de treball.

Durant el procés d’adhesió es van celebrar dues trobades els dies 31 de gener, quan  va te-
nir lloc una primera reunió virtual amb Christelle Lefevre, coordinadora de RURENER; i el 3 d’oc-
tubre, amb una reunió presencial en la qual també van assistir Albert Puigvert i Carina Creixans, 
coordinador i tècnica de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.  
L’adhesió es va formalitzar amb la signatura d’un conveni de col·laboració el dia 5 de novembre.
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D’altra banda, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat va invitar a ARCA a formar part del Club Pacte 
d’Alcaldes de Catalunya, un grup de treball específic per a coordinar les actuacions municipals en termes 
d’eficiència energètica i energies renovables.

Altres col·laboracions

Taula de treball amb l’associació francesa “Collectif Ville-Campagne”

ARCA ha participat a la Taula de treball amb l’associació francesa “Collectif Ville-Campagne”, celebrada el 23 
de maig  a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

La taula, organitzada en el marc del 7è congrés “Educació i Entorn: Emprenedoria”, va comptar amb la partici-
pació dels agents que treballen pel desenvolupament i la promoció dels territoris del Pirineu, així com entitats 
de desenvolupament rural catalanes.

Durant la trobada es va presentar la iniciativa francesa, que promou l’acollida de nous pobladors als 
territoris rurals francesos, així com quines accions es duen a terme, com es coordinen, com treballen l’em-
prenedoria i el màrqueting territorial i quines fortaleses i debilitats té el projecte. Arrel de la presentació, es 
va iniciar un debat entre els assistents per tal d’estudiar les possibilitats d’implantar aquesta experiència al 
territori català i, més concretament, a la zona del Pirineu.

Taula de treball amb l’associació fran-
cesa “Collectif Ville-Campagne”
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COMPTES ANUALS4
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COMPTES ANUALS
4.1 
Compte de resultats abreujat exercici 2014/
comparativa exercici anterior

4.2
Balanç de situació abreujat exercici 2014/
comparativa exercici anterior
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4.1  
Compte de 
resultats abreujat 
exercici 2014/
comparativa 
exercici anterior

Compte de Pèrdues i Guanys 2014 2013

1. Ingressos per les activitats 222.834,78 267.731,79

      b) Prestacions de serveis 322,31 4.436,47

          7050    PRESTACIÓ DE SERVEIS 322,31 4.436,47

      c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 42.244,67 65.021,58

          7210    INGR. REBUTS CARÀCTER PERIÒDIC 42.244,67 65.021,58

      e) Subvencions oficials a les activitats 180.626,14 193.943,67

          7240    SUBVENCIONS 180.626,14 193.943,67

      f) Donacions i altres ingressos per activitats 227,22 4.330,07

          7280    ING.REINTEGRO AYU.Y ASIGN. 227,22 4.330,07

      h) Reintegrament, doncs.i llegats incorp al res -585,56 0

          6580    REINTEGRO DE SUBV.DONAC.Y LEG. -585,56 0

2. Ajuts concedits i altres despeses -10.362,34 -27.188,81

      a) Ajuts concedits -10.362,34 -27.188,81

          6502    AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES -10.362,34 -27.188,81

7. Despese de personal -146.179,29 -161.963,79

      a) Sous, salaris i assimilats -114.036,92 -125.059,48

          6400    SOUS I SALARIS -114.036,92 -125.059,48

      b) Càrregues socials -32.142,37 -36.904,31

          6420    SEG.SOCIAL A CÀRREC EMPRESA -31.867,27 -36.791,67

          6490    ALTRES DESPESES SOCIALS -275,10 -112,64

8. Altres despeses d'explotació -56.891,27 -64.926,83

      a) Serveis exteriors -56.891,27 -64.926,83

          6230    SERV.PROF.INDEPENDENTS -12.490,68 -16.200,45

          6250    PRIMES D'ASSEGURANCES -28,61 0

          6260    SERVEIS BANCARIS I SIMILARS -868,39 -337,76

          6270    PUBLICITAT I PROPAGANDA -4.601,48 -605,03

          6280    SUBMINISTRAMENTS -789,20 -2.491,33

          6290    ALTRES SERVEIS -38.112,91 -45.292,26
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9. Amortització de l'immobilitzat -10.647,65 -12.733,90

          6800    AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE -10.647,65 -12.733,90

10. Subvencions, donac i llegat trasp al resultat 34.448,92 0

          7250    SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITA 34.448,92 0

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 33.203,15 918,46

      14. Ingressos financers 15,98 0

      b) De valors negociables i altres inst financer 15,98 0

      b2) En tercers 15,98 0

          7690    OTROS INGRESOS FINANCIEROS 15,98 0

II. RESULTAT FINANCER 15,98 0

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 33.219,13 918,46

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 33.219,13 918,46
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4.2  
Balanç de situació 
abreujat exercici 
2014/comparativa 
exercici anterior

Actiu 2014 2013

A) ACTIU NO CORRENT 172,48 10.820,13

      I. Immobilitzat intangible 172,48 10.820,13

      5. Aplicacions informàtiques 172,48 10.820,13

          2060    APLICACIONS INFORMÀTIQUES 51.108,07 51.108,07

          2806    AMORT.AC.APLICACIONS  
          INFORMÀTIQUES

-50.935,59 -40.287,94

B) ACTIU CORRENT 102.177,01 100.504,92

      III. Usuaris, patroc. i deutors de les activ i al 31.621,56 88.260,66

      1. Usuaris i deutors per vendes i prest de s 390,00 2.300,45

          4400    DEUTORS 390,00 2.300,45

      6. Actius per impost corrent 0 19.638,53

   4709    HP, DEUTORA PER DEV. 
          D'IMPOSTOS

0 19.638,53

      7. Altres crèdits amb les Adm. Públiques 31.231,56 66.321,68

          4700    HP, DEUTORA PER IVA 4.930,56 0

          4708    HP, DEUTORA PER SUBVENCIONS 26.301,00 66.321,68

      VII. Efectiu altres actius líquids equivalents 70.555,45 12.244,26

      1. Tresoreria 70.555,45 12.244,26

          5720    BANCS I INST.DE CRÈDIT 70.555,45 12.244,26

TOTAL ACTIU (A + B) 102.349,49 111.325,05
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Actiu 2014 2013

A) ACTIU NO CORRENT 172,48 10.820,13

      I. Immobilitzat intangible 172,48 10.820,13

      5. Aplicacions informàtiques 172,48 10.820,13

          2060    APLICACIONS INFORMÀTIQUES 51.108,07 51.108,07

          2806    AMORT.AC.APLICACIONS  
          INFORMÀTIQUES

-50.935,59 -40.287,94

B) ACTIU CORRENT 102.177,01 100.504,92

      III. Usuaris, patroc. i deutors de les activ i al 31.621,56 88.260,66

      1. Usuaris i deutors per vendes i prest de s 390,00 2.300,45

          4400    DEUTORS 390,00 2.300,45

      6. Actius per impost corrent 0 19.638,53

   4709    HP, DEUTORA PER DEV. 
          D'IMPOSTOS

0 19.638,53

      7. Altres crèdits amb les Adm. Públiques 31.231,56 66.321,68

          4700    HP, DEUTORA PER IVA 4.930,56 0

          4708    HP, DEUTORA PER SUBVENCIONS 26.301,00 66.321,68

      VII. Efectiu altres actius líquids equivalents 70.555,45 12.244,26

      1. Tresoreria 70.555,45 12.244,26

          5720    BANCS I INST.DE CRÈDIT 70.555,45 12.244,26

TOTAL ACTIU (A + B) 102.349,49 111.325,05

Passiu 2014 2013

A) PATRIMONI NET 96.035,93 97.265,72

      A-1) Fons propis 96.035,93 62.816,80

      V. Excedents d'exercicis anteriors 62.816,80 61.898,34

      1. Romanent 93.944,11 93.025,65

          1200    ROMANENT 93.944,11 93.025,65

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

          1210    EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. -31.127,31 -31.127,31

      VII. Excedent de l'exercici 33.219,13 918,46

      A-3) Subvencions,donacions i llegats 0 34.448,92

      1. Subvencions oficials de capital 0 34.448,92

          1300    SUBV.OFICIALS DE CAPITAL 0 34.448,92

      3. Altres subvencions, donacions i llegat 0 0

C) PASSIU CORRENT 6.313,56 14.059,33

      III. Deutes a curt termini 0 0

      3. Altres passius financers 0 0

      V. Creditors per activitats i altres comptes pa 6.313,56 14.059,33

      3. Creditors varis -87,41 -31,15

          4100    CREDITORS PER PREST.DE SERV. 2,96 -279,47

          4109    ACRE.PREST.SERVICIOS,FRAS.PTES -90,37 248,32

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

          4650    REMUN.PENDENTS DE PAG. 0 4.456,64

      6. Altres deutes amb les Admin. Públiques 6.400,97 9.633,84

          4751    HP, CREDITORA PER RETENCIONS P 3.710,11 5.845,26

          4760    ORG.SEG.SOCIAL CREDITORA 2.690,86 3.788,58

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 102.349,49 111.325,05
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