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1
SALUTACIÓ
Ó DEL PRES
SIDENT
T

La Faged
da d'e n Jordà
(Itinerànnia)

1
Salutació del President
Aquest 2015 ha estat marcat per l’aprovació del nou Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya per al període 2014 - 2020. En data 28 de juliol, la Comissió Europea va
aprovar el nou PDR, donant així el tret de sortida al nou programa Leader. Una altra data a
tenir en compte és el 18 de setembre, dia en què els 11 nous Grups d’Acció Local de
Catalunya varen signar el Conveni de col·laboració amb el Departament d’Agricultura
per a l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader al territori. Un
programa que en aquest nou període ha incorporat 66 nous municipis, destacant els
territoris de la Vall d’Aran, la Cerdanya gironina i municipis costaners de les comarques del
Baix Ebre i el Montsià. Un any, doncs, que marca la fi de la transició entre períodes de
programació, i que es clou amb els nous Grups Leader ja totalment operatius. L’inici d’una
nova etapa que sens dubte originarà nous projectes i noves oportunitats per treballar pel
desenvolupament rural català, i on ARCA seguirà facilitant el suport i recursos necessaris
als grups GAL perquè aquestes iniciatives puguin tirar endavant.
La Memòria que teniu a les vostres mans, és doncs, un recull de les actuacions que ha
desenvolupat i/o on ha participat ARCA al llarg d’aquest 2015 segons els quatre eixos de
treball de l’entitat; i desenvolupades amb el recolzament dels grups Leader i el Departament
d’Agricultura.
Així, vull destacar especialment els “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”, impulsats en el marc
del projecte “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural”,
per tal de promoure l’acollida d’estudiants universitaris en pràctiques a les empreses del
medi rural; i la creació i redisseny de nous suports de comunicació corporatius,
coincidint amb la selecció dels nous grups Leader, i on destaca la redacció i maquetació de
les fitxes corporatives dels nous Grups d’Acció Local en tres idiomes; la realització d’un
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audiovisual per presentar el nou programa Leader, així com
el redisseny dels butlletins de l’entitat Leader News i Butlletí
Recursos. Unes accions que complementen els suports de
comunicació ja consolidats com la plataforma col·laborativa
de treball “www.desenvolupamentrural.cat”, i les xarxes
socials de l’entitat. Un eix de treball clau a l’hora d’explicar i
donar a conèixer la tasca que desenvolupen els Grups
d’Acció Local i l’entitat, i fer-nos presents així en el dia a dia
de la societat.
Pel que fa a l’intercanvi de coneixements i bones
pràctiques amb altres territoris Leader, aquest 2015
l’entitat, juntament amb els Grups d’Acció Local, ha coorganitzat 6 visites al territori català de grups provinents
de Bulgària, Polònia, Romania i Corea del Sud; així com
d’altres regions de l’Estat. Un total de 94 participants que
han volgut conèixer algunes de les iniciatives que s’han
desenvolupat a Catalunya a través del programa Leader, i
que a la vegada han servit per fomentar la cooperació i
l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL de diferents
territoris. Un seguit de trobades que consoliden el territori
català com un model d’èxit a nivell europeu en la
implementació del programa Leader.
A nivell formatiu, l’entitat ha impulsat diverses jornades
formatives dirigides als equips tècnics dels grups GAL i
centrades en temàtiques com el disseny i l’elaboració de les
Estratègies de Desenvolupament Local, la gestió eficaç dels
equips de treball i la planificació de la comunicació de
l’entitat, entre d’altres. Un seguit d’activitats de suport a nivell
tècnic d’entre les que crec rellevant destacar el curs
“Oportunitats de finançament europeu 2014 - 2020 i
elaboració i gestió de projectes”, celebrat els dies 16 i 17

de nove
embre a Solsona, amb l’objectiu que els tècnics Le
eader coneguessin els programes
de finan
nçament europeus
s disponibles en el nou període de
e programació, aiixí com dotar-los
de les eines
e
necessàries
s per al correcte d
disseny d’un proje
ecte internacional. Un primer pas
perquè els GALs catalan
ns guanyin presè
ència a nivell euro
opeu tot presenta
ant més i millors
es a les convocatò
òries.
projecte
Finalme
ent, també vull rem
marcar que al llarg
g d’aquest 2015 l’’entitat ha continu
uat representant
als gru
ups Leader tot participant en acte
es i jornades de treball centrades
s en temàtiques
d’interès
s pels grups, amb
b la voluntat de co
onèixer i compatir iniciatives i proje
ectes amb altres
territoris
s nacionals i interrnacionals. Així, d
destaca la participació de l’entitat a la jornada “El
sector primari, espai d’acció
d
local” on
n, com a preside
ent d’ARCA, vaig detallar com el
program
ma Leader recolz
za les iniciatives d
del sector primari que sorgeixen all territori; o bé la
jornada “Estratègies de
e Desenvolupame
ent Local Partic
cipatiu. Més Lead
der per al medi
rural 20
014-2020”, impuls
sada per la Red E
Española de Desarrrollo Rural, i on ju
untament amb la
subdirec
ctora de Planifica
ació Rural del D
DARP i la directo
ora tècnica del grup
g
Leader del
Ripollès
s, vam explicar el procés que s’ha seguit a Cataluny
ya i que ens ha po
ortat a convertirnos en la primera Com
munitat Autònoma
a de l’Estat que
e ha aprovat les Estratègies de
volupament Local 2014-2020.
Desenv
Les darrreres paraules són
s
d’agraïment a tots els membres d’aquest nos
stre projecte: els
Grups GAL, el Departa
ament d’Agricultu
ura, l’Assemblea
a i la Junta de l’entitat, i molt
alment a l’equip tè
ècnic d’ARCA. Un
n grup que creu en
e el potencial del
d territori rural
especia
català, i en el paper que aquest pott jugar en el desenvolupamentt econòmic de
Catalun
nya.

Miquel Rovira i Comas
ent ARCA
Preside
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Els socis: 11 Grups d’Acció Local (GAL)

- Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local
- Entitats i institucions membres dels Grups d’Acció Local
- Representants de les entitats i
institucions membres dels Grups d’Acció Local

Sant Climent de Taüll
(Centre del Romànic
omànic de la Vall de Boí)

Associació
ssociació 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 per aplicar el Desenvolupament Local
Participatiu Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya
(PDR) pel període 2014-2020, en col·laboració
laboració amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).
Som una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2005, que reprèn la seva activitat el 20 de
gener de 2010, gràcies a la voluntat dels 13 nous Grups d’Acció
d’A
Local catalans constituïts
pel període de programació 2007-2013.
Actuem com a interlocutor directe entre els grups GAL i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), i amb la Red Española de Desarrollo Rural
(ReDR), de la qual en som socis, així com amb d’altres xarxes nacionals i regionals
vinculades a l’enfocament LEADER.
A la vegada, ARCA som un facilitador i dinamitzador,, principalment en les tasques de
coordinació i assistència tècnica; d’organització d’activitats
tats diverses; i de participació en
diversos estaments i a diferents nivells, entre altres.
És per aquest motiu que ARCA estructura la seva actuació en 4 eixos:





p.6

Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL.
Eix 2: Comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques
ctiques i metodologies.
Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres estaments.
Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i cooperació.
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Essent una de les característiques de l’entitat i del propi
enfocament LEADER, el treballar en xarxa i en cooperació:
cooperació
 En xarxa,, com a mitjà per a la transferència de bones pràctiques,
de difusió de la innovació i aprofitament de les lliçons apreses en
el desenvolupament rural i local.
 En cooperació,, permetent la relació i compromís entre els grups
GAL i altres actors rurals de la mateixa regió, d’altres regions o
d’altres països, per ajudar a impulsar les estratègies de
desenvolupament rural dels territoris, les activitats locals, resoldre
necessitats o donar valor afegit als recursos locals.

2.1

La Missió, la Visió i les Finalitats d’ARCA
La MISSIÓ d’ARCA és ser un ens de representació dels grups GAL davant d’entitats i
d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en col·laboració amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

La VISIÓ de l’entitat és contribuir a què el desenvolupament rural de Catalunya sigui un
referent: per als grups GAL i les entitats membres, donant-los-hi el suport necessari; i pels
mitjans de comunicació, englobant la informació relacionada amb el medi rural de
Catalunya.
Les

FINALITATS de l’entitat són:

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

–
–
–
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les que potenciïn les economies i produccions locals amb incidència en la valorització i
recuperació de recursos naturals, culturals i patrimonials (sector agroalimentari;
artesania; turisme rural, natural i cultural; comerç; petites i mitjanes empreses;
emprenedoria; serveis a la comunitat, entre altres);
les que generin ocupació qualificada, que contribueixin a la inserció laboral i a la millora
de la formació professional;
les que millorin la qualitat de vida de les persones, que contribueixin a l’adaptació al
canvi, i especialment amb aquells col·lectius més desfavorits i/o amb risc d’exclusió;
les que contribueixin al desenvolupament i apoderament de les dones en el medi rural
per a una efectiva igualtat d’oportunitats;
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–

–

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;
amb 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 grups en un marc de treball i debat
participat;
3. Millorar les capacitats dels equips tècnics dels grups Leader,
mitjançant la realització d’eines i accions formatives;
4. Fomentar la cooperació interterritorial i transnacional;
5. Participar en xarxes nacionals i internacionals, per tal d’assolir la
representació idònia que permeti al desenvolupament rural català
ser un referent;
6. Establir relacions de col·laboració amb altres institucions i
entitats, tant públiques com privades, afins i d’ordre local, regional,
estatal i internacional;
7. Realització d'activitats de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional a fi de fomentar la informació, la
sensibilització, l'educació, la formació, els valors, les capacitats i el
compromís de la societat, conduents a una millor cooperació i més
gran amb les persones, els pobles i els països en
desenvolupament;

8. Realització d'activitats ambientals i projectes a fi de fomentar la
sensibilització, difusió, preservació i valoració del patrimoni natural dels
territoris rurals i el desenvolupament sostenible d'activitats productives en
espais d'interès natural;
9. Qualsevol altra finalitat lícita que acordi emprendre l’Assemblea General i
que tingui relació directa amb les anteriors;
10. Fer el seguiment i avaluar el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya i les actuacions dels GAL en el període 2007-2013
2007
i períodes
successius, així com de les actuacions dels GAL pel Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014
2014 i períodes successius;
11. Desenvolupar totes les finalitats esmentades amb perspectiva de gènere
i de sostenibilitat.
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Camp d’arròs segat. Deltebre
(Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià)

2.2

Els representants i l’equip tècnic d’ARCA
Els representants

Durant el mes de desembre de 2015, però, el Departament d’Agricultura va comunicar a
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya la selecció dels 11 grups GAL per a
l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader, en el marc del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020. Uns canvis
que afecten a l’estructura i composició de la Junta Directiva i l’Assemblea de l’entitat, i
que caldrà validar durant l’Assemblea General extraordinària de l’entitat, celebrada
durant el primer trimestre de l’anualitat 2016 (16 de març de 2016).

p.9
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President

Junta Directiva

Són socis d’ARCA els 13 Grups d’Acció Local (GAL) en qualitat de soci amb veu i vot,
i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), 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.

Vicepresident
primer

anualitat 2015

a partir del 16/03/2016

Sr. Miquel Rovira i Comas

Sr. Miquel Rovira i Comas

Sr. Carles Luz i Muñoz

Sr. Francesc Benet i Ribé

Vicepresident/a
segona

Sra. Rosa Maria Mora i Valls Sr. Carles Luz i Muñoz

Secretari/ària

Sr. Ramon Borràs i Ramon

Tresorer

Sr. Jesús Fierro i Rugall

Sr. Jesús Fierro i Rugall

Vocals

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

Sr. Joaquim Felip i Gayolà
Sr. Ferran Cid i Martí
Sr. Josep Tarin i Canales

Sra. Concepció Cañadell i
Salvia

AG ARCA. Montblanc,
21 d’abril de 2015 (ARCA)

Assemblea General – anualitat 2015
Associació per a la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura

Miquel Rovira i Comas
Maria Rosa Vestit i Villegas

Consorci Leader Urgell - Pla d’Urgell

Rosa Maria Mora i Valls
Francesc Fabregat i Talarn

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques

Consorci de Desenvolupament Alt
Camp, Conca de Barberà i Anoia
Consorci Garrigues per al
Desenvolupament del Territori

Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central

Centre de Desenvolupament Rural
Pallars - Ribagorça

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

Consorci Grup d’Acció Local Noguera
- Segrià Nord
Consorci per al Desenvolupament de
la Catalunya Central

Consorci Leader Priorat – Baix Camp
Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià
DAAM
p.10
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Carles Luz i Muñoz
Jordi Jardí i Pinyol

Ramon Borràs i Ramon
Joan Josep Raventós i Coral
Juli Muro i Manso
Jaume Revés i Esteve

Jesús Fierro i Rugall
Ramon Moliner i Serra

Antoni Clement i Guitart
Josep Tarin i Canales
Joan Ubach i Isanta
Joan Comenge i Riba

Joan Espona i Agustín
Joaquim Felip i Gayolà

Concepció Cañadell i Salvia
Josep Mª Roigé i Rafel
Adrià Marquilles i Bernaus
Joan Solà i Bosch

Joaquim Calatayud i Casals
Joan Carles García Vaqué
Lluís Soler i Panisello
Joan Martín i Masdeu

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

Assemblea General – a partir del 16/03/2016
Associació per a la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura

Miquel Rovira i Comas
Maria Rosa Vestit i Villegas

Associació Leader de Ponent

Antoni Villas i Miranda
Salvador Bonjoch i Guim

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques

Consorci Leader de Desenvolupament
Rural del Camp
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació pel Desenvolupament
Rural de la Catalunya Central
Consorci Leader Pirineu Occidental

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

Consorci Grup d’Acció Local Noguera
- Segrià Nord
Consorci per al Desenvolupament de
la Catalunya Central

Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià
DARP

Gemma Carim i Gironès
Carles Luz i Muñoz

Francesc Benet i Ribé
Rosa M. Abelló i Borras
Jesús Fierro i Rugall
Ramon Moliner i Serra

Antoni Clement i Guitart
Josep Tarin i Canales
Joan Ubach i Isanta
Joan Comenge i Riba

Joan Espona i Agustín
Joaquim Felip i Gayolà

Concepció Cañadell i Salvia
Jordi Ignasi Vidal i Giné
Xavier Casoliva i Pla
Sara Alarcón i Postils

Ferran Cid i Martí
Maria Carme Navarro i Balada

Oriol Anson i Fradera
(DG de Desenvolupament Rural)
Laura Dalmau i Pol
(Subdirectora General de Planificació
Rural)

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

multidisciplinar, que creu en el territori rural i les seves oportunitats.

equip jove i

Una dinamització territorial que es du a terme conjuntament amb els Grups d’Acció Local de
Catalunya, tot apostant 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 d’ARCA durant l’anualitat 2015 ha estat format per:
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, gestió del programa Leader
Jordi Sanchis i Sampol
jordi.sanchis@gencat.cat
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“Comunicar i donar visibilitat a la
feina que s’està duent a terme a les
zones rurals és fonamental per
aconseguir el reconeixement que el
territori rural es mereix”
Gemma Ribalta

“Treballo per impulsar la
cooperació entre els grups Grups
d’Acció Local de Catalunya i poder
compartir i difondre les bones
pràctiques”
Gemma Estany

“Treballant conjuntament amb els
Grups d’Acció Local, vull apropar la
realitat del món rural català a
Barcelona”
Jordi Sanchis

2.3

El Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya (PDR) 2007-2013 / 2014-2020
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) és l’eina a través de la qual
s’implementen les estratègies en matèria de desenvolupament rural.
A Catalunya, el 88% del territori és zona rural, on hi viuen el 34% dels habitants. Aquestes
xifres evidencien la importància de tenir un Programa de Desenvolupament Rural (PDR)
propi per al territori. L’any 2015, però, és un any de transició entre períodes de programació,
ja que en data 28 de juliol, la Comissió Europea va aprovar el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020.
El nou

PDR.cat2020

s’assenta en 4 grans eixos d’acció i/o reptes, i en una

programació molt estratègica:

1. Economia i ocupació: Fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació,
amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i les zones rurals,
mitjançant el recolzament a:
–
–
–
–
–
–
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5.500 projectes de modernització i reestructuració d’explotacions agràries
350 projectes d’inversió per a la millora dels processos de transformació d’empreses
agroalimentàries
la creació de 600 llocs de treball a través del LEADER
80 projectes de cooperació per a l’establiment de cadenes curtes i mercats locals
redactar i revisar 1.200 instruments d’ordenació forestal
la creació de 50 organitzacions de productors forestals
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2. Joves: Establir polítiques específiques per als joves del
món rural, que fomentin el seu arrelament i
desenvolupament econòmic i social, mitjançant el suport a:
–
–

–

la instal·lació de 1.800 joves en empreses/explotacions
agràries
el LEADER com a eix vertebrador per a l’aplicació
d’aquestes polítiques, mitjançant programes de
cooperació i la millora de la qualitat de vida i dels
serveis a les zones rurals
la priorització dels projectes que duguin a terme els joves
en el marc de les diferents línies d’ajut que es derivin del
programa

3. Canvi climàtic: Promoure accions dirigides a la mitigació i
adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos
naturals, amb el suport a:
–
–
–
–

–
–
–

1.350 explotacions agràries i 520 ramaderes ecològiques
117.397 ha per a que implementin actuacions
agroambientals
5.600 explotacions que es troben en zones amb
limitacions naturals, especialment en zones de muntanya
504 projectes d’inversió per a la mitigació i adaptació al
canvi climàtic d’explotacions agràries i empreses
agroalimentàries
(energies
renovables,
eficiència
energètica, reducció d’emissions)
millorar l’eficiència del consum d’aigua de 6.000 hectàrees
de regadiu
4.000 beneficiaris a realitzar actuacions de prevenció
d’incendis forestals i restauració del potencial forestal
realitzar actuacions silvícoles en 21.250 ha forestals de
millora i generació de sistemes ecosistèmics

–
–

auxiliar 2.000 inversions no productives de manteniment i millora d’espècies,
hàbitats i paisatges
dur a terme 280 actuacions d’ordenació i gestió dels espais naturals

4. Innovació: Estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector
agroalimentari, ajudant a:
–
–
–

formar 18.900 persones del sector agrari i forestal.
desenvolupar 420 projectes innovadors en l’àmbit de la Xarxa Europea per a la
Innovació
2.400 assessoraments a les explotacions agràries

Per aquest període, el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya compta amb
un pressupost total programat de 810,8 milions d’euros, 62 del quals es corresponen
a l’aplicació del

Desenvolupament Local Participatiu Leader.

Una metodologia, inclosa dins la mesura 19 del Programa de Desenvolupament Rural,
que té com a objectiu fomentar el desenvolupament local de les zones rurals i ajudar
als agents del món rural a millorar el potencial del seu territori mitjançant quatre
operacions:
•
•
•
•

19.01.01 Elaboració de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu
(EDLP) de cada territori.
19.02.01 Implementació de les EDLP - Ajuts Leader directes a beneficiaris.
19.03.01 Projectes de cooperació Leader.
19.04.01 Despeses d’animació i funcionament dels grups Leader.

Per a l’aplicació del programa Leader en aquest nou període s’han seleccionat un total d’11
Grups d’Acció Local (GAL), amb les respectives Estratègies de Desenvolupament
Local, que representen el 73,24% del territori de Catalunya, amb el 10,20% de la
2
població total, i una densitat mitja de 33 habitants per km .
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Aquests grups seran els encarregats de:
 Recolzar els projectes i iniciatives que es vulguin
impulsar als seus territoris, ja sigui per part de
promotors públics o privats, i que estiguin en
consonància amb els objectius definits en les seves
estratègies.
La finalitat és fomentar la realització d’inversions que
generin activitat econòmica en les zones rurals, i la creació
i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones
i joves. Uns ajuts que s’adrecen, principalment, a
actuacions per a la millora dels processos de
transformació i comercialització dels productes agraris, i a
la creació i desenvolupament de microempreses i PIMES,
en el cas de promotors privats; i a la conservació i millora
del patrimoni cultural i natural, l’impuls d’infraestructures
públiques per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i
infraestructures que generin activitat econòmica i
ocupació, en el cas de promotors públics.
Operació 19.02.01
 A la vegada, els grups GAL promouran projectes de
cooperació amb altres grups Leader i/o agents del
territori, per tal de desenvolupar iniciatives i actuacions
tranversals que reforcin les seves Estratègies. Uns
projectes centrats en temàtiques tan diverses com
l’emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables,
la valorització dels productes agroalimentaris, el
desenvolupament econòmic en espais naturals protegits i
el coworking rural, entre d’altres.
Operació 19.03.01

2.4

Els socis:
11 Grups d’Acció Local (GAL)
Per a l’aplicació del programa Leader en el període 2014 - 2020, s’han seleccionat un total
d’11 Grups d’Acció Local:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord - Oriental de Catalunya
(ADRINOC)
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Consorci Leader Pirineu Occidental
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
Associació Leader de Ponent
Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

En aquest nou període s’han incorporat 66 nous
municipis a l’àmbit territorial Leader. Destaquen els
territoris de la Vall d'Aran, la Cerdanya gironina, i
municipis costaners del Baix Ebre i el Montsià.
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Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local
(no s’inclouen els Responsables Administratius Financers dels grups)

Grups d'Acció Local

Consorci Leader Pirineu Occidental
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

Associació per a la Gestió
estió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura

Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord - Oriental de
Catalunya
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Associació Leader de Ponent

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

TOTAL

El

26% dels membres que

El

74% dels membres que

conformen els equips tècnics
dels GAL són homes

conformen els equips tècnics
dels GAL són dones
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CURS "Oportunitats de finançament europeu 2014-2020
2014
i elaboració i
gestió de projectes". Solsona, 16 i 17 de novembre de 2015 (ARCA)

equip tècnic

homes

dones

3

0

3

4
5
3
3
3
3
4
4
3
3

38

1
1
1
1
0
3
1
1
0
1

10

3
4
2
2
3
0
3
3
3
2

28

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

Perfil professional equips tècnics GAL

homes

Gerents

dones

0%

2

100%

4

100%

6

55%

4

19%

Directores tècniques

0

Administratius/ves

0

Tècnics/ques

%

5

17

0%

%

45%

81%

El
Gerents

6

Directores tècniques
Tècnics/ques
Administratius/ves
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5
2

4
4

81%

Les dones representen el
dels tècnics dels Grups d’Acció Local

homes
17

55% dels gerents són homes

dones

El

100% del personal administratiu dels Grups
Leader són dones

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

Consorci Leader Pirineu Occidental
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

públiques

privades

14

5

9

30

12

16

16

31

11

20

4

16

6

20

12
26

13

Associació Leader de Ponent

10

4

26

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

56

TOTAL

Un total de

325 entitats formen part

dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya
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4

20

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

18

32

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
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número entitats
membres

8

13
6

68

34

34

325

137

188

28

42,2%

28

57,8%

entitats privades

entitats públiques

Representants de les entitats i
institucions membres dels Grups d’Acció Local
Grups d'Acció Local

Consorci Leader Pirineu Occidental

número de
representants

homes

dones

16

14

2

30

Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central

36

Associació per a la Gestió
estió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord Oriental de Catalunya
Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord

12

26

Associació Leader de Ponent

10

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

68

39

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

TOTAL
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56

44

22 %

dels representants de les
entitats dels GAL són dones

9

21

17

El

5

30

22

78 % dels representants

5

7

23

El

12

31

32

347

de les entitats dels GAL són
homes

18

5
9

9

1

5

57

11

271

76

12

dones
22%
homes
78%

ACTIVITATS

3.1

EIX 1. Servei tècnic de suport als grups GAL

- Jornades i cursos
- Recepció de visites a territoris Leader de Catalunya
- 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 - DARP
- Comitès de Pilotatge dels projectes de Cooperació Leader
- Reunions de gerents grups GAL - DARP
- Comitè de Seguiment del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2007 - 2013/ 2014 - 2020
- 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

El Pedraforca
(Autor: Rafael López Monné - Arxiu: Agència de Desenvolupament del Berguedà)

3.1

EIX 1. Servei tècnic de suport als grups GAL
Jornades i cursos
Al llarg de l’anualitat 2015, l’entitat ha impulsat un seguit de formacions dirigides als equips
tècnics dels grups Leader. Enguany, els cursos organitzats s’han centrat en temàtiques com
el disseny i l’elaboració de les Estratègies de Desenvolupament Local, com planificar la
comunicació d’una entitat i l’ús de les xarxes socials, els nous programes de finançament
europeu, i la gestió eficaç dels equips de treball, entre d’altres.

ciutadana, a la vegada que va presentar un seguit de
pautes per aprendre a gestionar aquesta participació en el
disseny una estratègia territorial.
Seguidament, i en paral·lel, es va desenvolupar una
sessió de treball en grups on els assistents van poder
dissenyar un primer esbós d’un procés de participació
Local.
Assistents: 27 assistents, membres dels equips
tècnics dels grups Leader; i representants del
Servei de Programació i Dinamització Rural del
DARP.
Valoració global de la formació: 3,8/4

27 de març

Jornada “El Desenvolupament Local participatiu: un instrument de participació als
territoris rurals” – MONTBLANC
Jornada impulsada en el marc del “Pla Anual de Transferència Tecnològica” del
Departament d’Agricultura; amb un doble objectiu: explicar el concepte de les Comunitats
de Desenvolupament Local (CLLD), com ens representatius dels agents públics i privats
d’un territori que defineixen la seva estratègia de futur; i facilitar les eines i recursos
necessaris perquè els grups GAL poguessin dissenyar les seves Estratègies de
Desenvolupament Local en el nou període de programació 2014-2020.
La formació es va estructurar en dues parts. A nivell d’introducció, i amb un perfil teòric, van
tenir lloc dues ponències: d’una banda, el DARP va presentar la “Guia per a l’Elaboració
d’Estratègies de Desenvolupament Local dels GAL”, una eina on es definien les pautes a
seguir en el disseny i la redacció de les estratègies dels grups Leader; i, de l’altra, Roger
Buch, expert en participació ciutadana, va detallar les idees clau de la participació
p.20
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Sessió de treball en grup “Dissenyem el procés participatiu d’una EDL”
(ARCA)

14 d’octubre

Gestió d’equips de treball. Com aconseguir equips d’alt rendiment – SOLSONA
Formació adreçada als equips tècnics dels grups Leader amb l’objectiu d’aprendre a
gestionar un equip de treball de forma eficient. Els assistents al curs van aprendre el
significat de treballar en equip, els avantatges i inconvenients del treball individual i del
treball en equip, així com els rols que es desenvolupen en un equip de treball.
Impulsada en el marc del “Pla Anual de Transferència Tecnològica” del Departament
d’Agricultura; la jornada fou eminentment pràctica, tot combinant els exercicis pràctics amb
aportacions conceptuals i dinàmiques de grup. Guiada per Lourdes Teixidor, coach i
consultora en Recursos Humans, els assistents van poder conèixer algunes de les claus del
bon lideratge i la conducció d’equips d’alt rendiment.

La jornada va anar a càrrec de Txell Costa, experta en
comunicació, docent i assessora d’ACCIÓ en màrqueting
digital.
Assistents: 22 assistents, membres dels equips
tècnics dels grups Leader; i representants del
Servei de Programació i Dinamització Rural del
DARP.
Valoració global de la formació: 3,8/4

Assistents: 23 assistents, membres dels equips
tècnics dels grups Leader; i representants del
Servei de Programació i Dinamització Rural del
DARP.
Valoració global de la formació: 3,2/4

28 d’octubre

Com elaborar un Pla de Comunicació i no morir en l’intent – BARCELONA
Jornada impulsada en el marc del “Pla Anual de Transferència Tecnològica” del
Departament d’Agricultura; centrada en detallar, en un format pràctic, com elaborar un Pla
de Comunicació tenint en compte els recursos tècnics i econòmics dels que es
disposa.
Durant la formació els assistents van aprendre a definir els objectius de la seva
comunicació, a planificar i calendaritzar actuacions de comunicació concretes, i a llegir-ne
els resultats obtinguts. Així mateix, i a petició dels propis participants, es van analitzar
alguns dels webs dels grups Leader, per tal de detectar possibles punts febles.
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Programa de la jornada –
Txell Costa analitzant una acció de comunicació Leader (ARCA)

16 i 17 de novembre – SOLSONA

Oportunitats de finançament europeu 2014-2020 i
elaboració i gestió de projectes
La participació en programes gestionats directament per la
Comissió Europea és una eina útil per a finançar projectes
propis dels grups Leader i generar sinergies a nivell
europeu. Amb prop de 30 programes europeus per al
període 2014-2020, centrats en àmbits com l’ocupació,

l’energia i el clima, l’educació i el desenvolupament econòmic, entre d’altres; es feia
necessari que els grups Leader disposessin d’un millor coneixement d’aquests
programes que els permetés presentar més i millors projectes europeus, i fer-se així
cada vegada més presents a nivell internacional.
Amb aquest objectiu, des d’ARCA es va considerar convenient impulsar un curs que
aprofundís en el coneixement dels fons de finançament europeus disponibles en el nou
període de programació. Una formació que es va estructurar en dos mòduls clarament
diferenciats:
-

Fons de finançament europeu 2014-2020, on es van detallar les principals vies de
finançament europees existents, com poder-hi accedir, i els procediments
administratius a seguir;
Elaboració i gestió de projectes europeus, amb un perfil més pràctic, on es va
dotar als participants d’eines i recomanacions per al correcte disseny de projectes
europeus.

La formació va anar a càrrec d’Ángel Adell de Bernardo,
director d’Euradia, una consultoria internacional amb més
de 12 anys d'experiència en la direcció, gestió i execució
de projectes internacionals.
Assistents: 22 assistents, membres dels equips
tècnics dels grups Leader; i un representant del
Servei de Programació i Dinamització Rural del
DARP.
Valoració global de la formació: 9/10

en el marc del
projecte ODISSEU - Programa per al
retorn i la inserció laboral de joves al
medi rural, ARCA ha impartit un seguit de tallers i
Al llarg de l’anualitat 2015, i ja

jornades arreu del territori, on destaquen:
El taller: “Ser (jove) rural al segle XXI"

A partir d’una iniciativa de la Diputació de Lleida i la
Direcció General de Joventut, amb aquest taller es
pretenia que els i les joves de l’àmbit rural valoressin
el seu territori d’origen, essent conscients del seu
significat.
Curs “Oportunitats de finançament europeu 2014-2020 i elaboració i gestió de
projectes” (ARCA)
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Les sessions van tenir lloc als municipis de Vilaller (10 de
febrer), La Seu d’Urgell (20 de febrer), Talarn (24 de
febrer) i Sedó (24 de març); i van comptar amb la
participació de 33 joves.

Sessions informatives “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”
En el marc dels “Ajuts al Pràcticum Odisseu”, es van organitzar 4 sessions informatives
als territoris de la Noguera, la Garrotxa, la Ribera d’Ebre i el Solsonès. Les jornades van
coincidir amb el llançament de la convocatòria dels Ajuts, amb l’objectiu de donar a
conèixer el programa per acollir universitaris en pràctiques i fer partícips a les
empreses d’aquests territoris.
Les reunions van tenir lloc els dies 25 de novembre a Balaguer, 1 de desembre a Olot, i 3
de desembre a Móra d’Ebre i Solsona.

24 de març

Visita del Grup d’Acció Local de Bulgària Rakovski
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 més representatius del territori
Priorat - Baix Camp.
Durant l’estada es van visitar dues iniciatives Leader
centrades en l’àmbit de l’alimentació (Melmelades
Montserrat Rull) i la promoció del territori i del patrimoni
(Centre d'Interpretació Local dels fruits i del paisatge).
Territori GAL visitat: Consorci Leader PrioratBaix Camp.
Assistents: 12 promotors privats, tècnics i
representants institucionals del grup GAL búlgar.

Presentació dels “Ajuts al Pràcticum Odisseu”. Solsona, 3 de
desembre de 2015 (ARCA)

Recepció de visites a territoris Leader de Catalunya
Durant l’any 2015, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels
Grups d’Acció Local, ha co-organitzat 6 visites al territori català de grups provinents de
Bulgària, Polònia, Romania, Corea del Sud, així com d’altres regions de l’estat, que sumen
un total de 94 participants.
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16 i 17 d’abril

Visita d’una delegació de Grups d’Acció Local
espanyols “Intercambio de experiencias del territorio”
Primera visita d’intercanvi organitzada per la Red Rural
Nacional, juntament amb el Consorci GAL Noguera Segrià Nord i amb el suport d’ARCA, per tal d’establir
sinèrgies entre els diferents territoris rurals de l’Estat
amb
iniciatives
similars
i
potencialitats
complementàries. Les temàtiques principals d'aquest
intercanvi es van centrar en l'emprenedoria, el turisme de
natura i l’astroturisme, i els joves.

L’intercanvi es va dividir en dues jornades. Durant el primer dia, els participants van poder
conèixer diverses iniciatives centrades en l'àmbit turístic com el Centre de Dinamització
del Patrimoni Històric, Natural i Rural de Tartareu; el Centre d'Observació de l'Univers; i el
Càmping Vall d'Àger.
La segona jornada de la visita es va dedicar a l’emprenedoria i els joves, amb la
presentació d'alguns dels projectes on participa el grup Leader català com “Arranca” i
“Odisseu”. La presentació d’aquest darrer va anar a càrrec de Gemma Estany, tècnica de
cooperació d’ARCA.

Presentació de projectes relacionats amb els joves i l’emprenedoria (ARCA)

Territori GAL visitat: Consorci GAL Noguera Segrià Nord.

16 d’abril

Visita del Grup d’Acció Local de Polònia Warminski
Zakatek
El GAL Warminski Zakatek està situat al nord de Polònia,
a la regió dels mil llacs. El grup està especialitzat en
temes d’emprenedoria, dinamització cultural local, així
com en la promoció de “Pobles temàtics”, un projecte que
pretén la promoció econòmica d’una zona rural a partir de
la diversificació d’activitats relacionades amb un tema en
comú concret, per exemple el patrimoni, les plantes
aromàtiques, etc.
Per tal d’establir possibles col·laboracions futures en
projectes de cooperació en aquests sectors, i tenint
en compte les similituds en les línies de treball
d’ambdós grups, el Consorci de Desenvolupament Alt
Camp, Conca de Barberà i Anoia, juntament amb ARCA,
es va reunir amb la delegació polonesa.
Una trobada en la qual els representants del GAL polonès
van poder visitar les instal·lacions del nou "Viver
d’Empreses Agroalimentàries" de Montblanc, i el "Viver
de Celleristes" de Barberà de la Conca.

Assistents: 18 participants, representants dels
grups GAL estatals i de la Red Rural Nacional.
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Visita al “Viver d’Empreses Agroalimentàries" (Consorci de
Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia)

La visita va servir per signar un primer acord de col·laboració entre el grup GAL
polonès i el grup català.
Territori GAL visitat: Consorci de
Desenvolupament Alt Camp, Conca de Barberà i
Anoia.
Assistents: 3 representants del grup GAL
Warminski Zakatek.

Assistents: 23 representants tècnics i
institucionals del Grup GAL Valea Muntelui.

21 de setembre

Visita d’una delegació del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Afers Rurals de Corea del Sud

15 de maig

Visita del Grup d’Acció Local de Romania Valea Muntelui
Jornada d’intercanvi organitzada conjuntament amb el Consorci per al Desenvolupament de
la Catalunya Central, per tal que ambdós grups poguessin conèixer les estratègies de
desenvolupament local dels seus territoris, i d’aquesta manera establir possibles línies
de treball conjuntes en el nou període Leader 2014-2020.
La delegació romanesa va poder conèixer el model d’implementació del programa
Leader a Catalunya i l’estructura, a nivell tècnic i institucional, dels Grups d'Acció
Local encarregats de gestionar aquest programa.
Durant l'estada a la ciutat de Solsona, la
delegació romanesa va poder visitar
l'ampliació de l'Hotel la Freixera, i
conèixer de primera mà els criteris de
sostenibilitat adoptats a l'edifici; així com
la Fira de Sant Isidre i els seus espais: la
fira d’artesans, la mostra de bestiar i la fira
del comerç i industrial...
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Territori GAL visitat: Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central.

Delegació del GAL Valea Muntelui
(Valea Muntelui)
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L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i el
Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca
i
Alimentació es van reunir amb una delegació del Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Afers Rurals de Corea del Sud.
L’objectiu de la reunió de treball fou conèixer en detall el
funcionament del programa Leader i la seva
implementació en un territori d’èxit com és Catalunya,
per tal de cercar així possibles idees a incloure en les
polítiques de desenvolupament rural del govern coreà.
Durant la trobada, els representants catalans van explicar
la metodologia Leader, així com l’impacte positiu pel
territori dels ajuts Leader atorgats i els projectes impulsats
pels grups GAL.
Assistents: 20 representants tècnics i
institucionals del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Afers Rurals de Corea del Sud.

19 - 21 d’octubre

Visita d’una delegació de participants en el projecte de cooperació interterritorial
aragonès "CONCILIA"
Visita d’intercanvi impulsada en el marc del projecte de cooperació interterritorial aragonès
“CONCILIA”, per tal que empresàries i emprenedores aragoneses coneguessin
empreses i projectes empresarials gestionats per dones en el món rural català i,
d’aquesta manera, capacitar-les per impulsar noves iniciatives al seu territori que
fomentin l'ocupació femenina.

-

-

el Molí de Rafelet, un productor d'arròs amb un
procés d’elaboració artesanal i tradicional que l’ha
portat a ser catalogat com a "Museu de l'Arròs
Molí de Rafelet" per part de la Generalitat de
Catalunya;
l’Apícola Rossend Margalef, una empresa familiar
amb una llarga experiència en l'elaboració,
transformació i comercialització de la mel;
Biopaumerà, una empresa dedicada a l'elaboració
de vins i olis ecològics;
la cerveseria artesanal Cerveses l'Anjub;
i Carícies d’Oli, un laboratori de cosmètica natural
elaborada amb oli d’oliva ecològic i productes del
propi territori.

Territoris GAL visitats: Consorci per al
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques.

Visita a l’empresa “Carícies d’Oli” (ARCA)

Durant l’estada a Catalunya, la delegació aragonesa va visitar els territoris del Consorci per
al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià i del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques, on van poder visitar iniciatives amb emprenedores al capdavant com:
-
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la Granja Luisana, dedicada a la producció, transformació i elaboració de productes
derivats de l'ànec;
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Assistents: 24 assistents. Delegació formada
per participants en el projecte “CONCILIA”,
representants i membres de l’equip tècnic del
grup GAL CEDER Monegros, i agents de
desenvolupament local de la comarca dels
Monegros.
Valoració: 4,6/5

Assistència a actes
Durant l’anualitat 2015, l’equip tècnic de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya ha
assistit a diferents actes, reunions, jornades i cursos on s’han tractat temàtiques de treball
en l’àmbit del desenvolupament rural. Participar en aquestes trobades ha estat fonamental
per tal de poder conèixer les iniciatives i els projectes que es desenvolupen al territori en
aquest sentit.
Enguany, volem destacar:
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-

La participació a la “Jornada de cloenda dels ajuts Leader període 2007-2013”,
organitzada per l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura, el dia 17 de març al Castell de Montesquiu.

-

L’assistència al “Taller participatiu per definir l’estratègia del nou programa
Leader 2014-2020 al territori de la Catalunya Central – zona Segarra i Anoia”,
que va tenir lloc a la seu del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya
Central de la Segarra, el dia 9 de juny.

-

L’assistència a la “Presentació de les Estratègies de Desenvolupament Local
2014-2020 dels grups Leader Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià i Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord”, celebrada a la
seu del Departament d’Agricultura el dia 7 de juliol.

-

La participació al curs ON-LINE (MOCC) “Regions, polítiques i institucions a la
UE”, impulsat pel Comitè de les Regions de la UE entre els mesos
d’octubre i desembre.

-

L’assistència a la jornada formativa impulsada pel DARP “EL LEADER en el
Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020”, celebrada al Centre de
Formació i Estudis Agrorurals de Reus el dia 11 de novembre.
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3.2
EIX 2. Comunicació i difusió de projectes,
bones pràctiques i metodologies
La comunicació és un element imprescindible per donar a conèixer els projectes que s’estan
duent a terme al territori rural català. A la vegada, és fonamental que la societat conegui
l’existència i la tasca que desenvolupen els grups LEADER per al desenvolupament dels
territoris rurals.
En aquest sentit, des d’ARCA es treballa per incrementar la presència d’aquests grups als
mitjans de comunicació, i fer que el seu treball sigui visible davant la societat mitjançant:
‐

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

‐

La participació en publicacions estatals com el web i els butlletins setmanals de la
Red Española de Desarrollo Rural – ReDR; i els butlletins i reculls de bones
pràctiques editats per la Red Rural Nacional - RRN i el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente – MAGRAMA; a més de ser present en publicacions
catalanes com el web Ruralcat.net i la revista “Territori de Masies”, entre d’altres.

‐

Les eines de comunicació pròpies de l’entitat: recull setmanal de finançament, recull
mensual amb els actes dels grups GAL, plataforma de treball
desenvolupamentrural.cat, web corporativa i xarxes socials. Així mateix, al llarg del
2015, i coincidint amb la selecció dels nous grups Leader, ARCA ha redissenyat el
seu quadríptic corporatiu i els butlletins Leader News i Recursos, a la vegada que
ha impulsat la redacció i maquetació de les fitxes corporatives del nous grups GAL i
l’edició d’un vídeo de presentació del programa Leader 2014-2020.
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‐

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

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.

Quadríptic corporatiu d’ARCA
Durant l’anualitat 2015, i un cop aprovats els nous Grups
d’Acció Local per a la implementació del programa Leader
a Catalunya durant el període 2014-2020, des d’ARCA
s’ha redissenyat de nou el fulletó corporatiu de
l’entitat, tot incloent els canvis produïts en el territori
Leader, i actualitzant els continguts de l’anterior edició
(socis de l’entiat, dades de contacte, objectius...).

Fitxes corporatives dels Grups d’Acció Local
2014 -2020
Per tal de donar a conèixer el perfil dels nous grups
Leader socis d’ARCA, així com les seves Estratègies de
Desenvolupament Local per al període 2014-2020, ARCA
ha impulsat la redacció, disseny i maquetació de les
fitxes corporatives dels 11 grups Leader en tres

idiomes: català, castellà
Disponibles en format PDF.

i

anglès.

Fitxa corporativa de presentació del GAL
“Consorci per al Desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià”

‐

Els equips tècnics dels Grups d’Acció Local i del
Servei de Programació i Dinamització Rural.

‐

Els contactes
ODISSEU.

‐

Entitats i institucions que
col∙laboren amb ARCA i els
grups GAL pel
desenvolupament i dinamització
del territori.

‐

Altres subscriptors.

del

Audiovisual Leader
ARCA, juntament amb el Departament d’Agricultura, ha impulsat l’edició d’un audiovisual
divulgatiu per presentar el nou programa Leader per al període 2014 - 2020. Amb
aquesta acció es busca promoure el coneixement del Leader entre la població en general, a
la vegada que s’exposen algunes de les actuacions impulsades amb el suport d’aquest
programa i que són exemples d’èxit al territori.

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’Agricultura, amb l’objectiu de facilitar-los les eines i el
coneixement d’esdeveniments i materials de treball que puguin ser del seu interès.
Al llarg dels primers mesos de l’anualitat 2015, s’han enviat un total de 9 Butlletins de
Recursos a:
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Enviaments
Nº 66:
Nº 67:
Nº 68:
Nº 69:
Nº 70:
Nº 71:
Nº 72:
Nº 73:
Nº 74:

29/01/2015
24/02/2015
30/03/2015
29/04/2015
25/05/2015
26/06/2015
29/07/2015
25/08/2015
25/09/2015

Un cop els nous grups GAL van signar el Conveni de
col·laboració amb el Departament Agricultura per a
l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu, en data
18 de setembre de 2015, des de l’entitat es va creure
convenient
redissenyar
el
butlletí
mensual
per
tal
d’adaptar-lo al
nou període de
programació, i
fer-lo
a
la
vegada
més
atractiu
visualment.

Nou disseny del Butlletí
Recursos, període 2014‐2020
p.29

projecte

apareixen al recull se’n fa difusió a la plataforma
desenvolupamentrural.cat, i a les xarxes socials d’ARCA.

Butlletí Leader News
Butlletí informatiu bimensual que recull les
accions promogudes pels Grups d'Acció
Local i l’ARCA, a més de presentar diferents
iniciatives i projectes LEADER i/o de
Cooperació.
Coincidint amb la creació i posada en
funcionament dels nous Grups d’Acció Local,
l’entitat ha redissenyat el butlletí per tal
d’adaptar els continguts al nou període i, a la
vegada, millorar-lo visualment.

Nou disseny del Leader
News, període 2014‐2020

Recull setmanal de finançament
Elaboració d’un recull setmanal amb el finançament, subvencions i altres ajuts que
s’han publicat als Diaris Oficials (DOGC, BOE i EUR-Lex ), i en altres suports, que
s’envia als equips tècnics dels Grups d’Acció Local. Al llarg del 2015 s’han enviat un total de
34 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 engloba 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 2015 s’han enviat un
total de 10 reculls.
Aquest document s’envia a la Subdirecció General de Planificació Rural, als equips tècnics
dels Grups d’Acció Local, i també es fa extensiu als membres de l’Assemblea General de
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya. Així mateix, de la majoria dels actes que
p.30
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Plataforma desenvolupamentrural.cat
La plataforma de treball desenvolupamentrural.cat és
l’eina de comunicació més rellevant de l’entitat.
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.
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.
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 projectes i iniciatives que s’impulsen al
territori rural català. Amb actualitzacions diàries dels
apartats d’actualitat i agenda, a 31 de desembre de 2015
s’havien publicat 639 notícies, 1.564 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 de Google Analytics, podem analitzar les
visites rebudes, la procedència de les mateixes i els continguts més vistos, entre altres
qüestions.
VISITES
Durant el 2015, el
web ha tingut
11.781 usuaris,
realitzant un total de
16.387 visites i
consultant 46.412
pàgines.

CONTINGUTS
Si observem els continguts més visitats, veiem 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. A continuació es detallen les 10 pàgines
més visitades pels usuaris durant l’anualitat 2015:
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TRÀNSIT
En relació al trànsit del lloc web,
veiem que de les 16.387 sessions
de l’anualitat 2015, el 71,2% dels
usuaris que accedeixen a la
plataforma ho fan a través dels
buscadors (trànsit de cerca),
seguits d’un 14% que entren
mitjançant altres dominis (trànsit
de referència), com són:
‐
‐
‐
‐

redr.es
arca-dr.cat
agricultura.gencat.cat
intranet.desenvolupamentrural.cat

PROCEDÈNCIA DE LES VISITES
Si ens centrem en la procedència de les visites, veiem que
en la seva majoria provenen de l’estat espanyol,
seguides de Brasil, Polònia i França.
A continuació es detalla el llistat dels països des d’on
procedeixen gran part de les visites del web:

Web corporatiu arca-dr.cat
Dades de seguiment del web corporatiu arca-dr.cat
FONT: Google Analytics

Fent una anàlisi del web corporatiu de l’entitat a través de Google Analytics, podem analitzar
les visites rebudes, la procedència de les mateixes i els continguts més vistos, entre d’altres
qüestions.
VISITES
Al llarg de l’anualitat 2015,
2.587 persones han visitat el
web corporatiu de l’entitat,
realitzant un total de 3.254
visites i veient 7.122 pàgines.
Uns resultats lleugerament
superiors a l’anualitat 2014,
quan la web va tenir tan sols
1.514 usuaris.
CONTINGUTS
En relació als continguts
més visitats, observem que
la pàgina inicial del web
és la que ha tingut més
visites, seguida de la
pàgina on es detallen les
característiques dels grups
GAL socis d’ARCA.
En el quadre següent es
detallen les 10 pàgines
més visitades pels usuaris
durant el darrer any:
p.32
ARCA. Memòria 2015

TRÀNSIT
Veiem que el 45,9% del trànsit
que accedeix al web corporatiu
d’ARCA ho fa a través dels
buscadors (trànsit de cerca),
seguits d’un 36,8% que entren
mitjançant altres dominis (trànsit
de referència), com són:
‐
‐
‐

xarxes socials
desenvolupamentrural.cat
agricultura.gencat.cat

Xarxes socials
Les xarxes socials de l’entitat juguen un paper
primordial en la comunicació d’ARCA, i augmenten el
nombre de seguidors any rere any.
ARCA utilitza les xarxes 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, nacionals 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 Desenvolupamen
D
nt Rural
La pàgina d’ARCA comp
pta amb 416 segu
uidors, - ME GUS
STA, a 31 de des
sembre de 2015.
mbre que represen
nta un augment d’un 26,5% vers l’a
anualitat anterior.
Un nom

uralcat
@desru
Seguido
ors: 851
El perfil de l’entitat té 218
8 nous seguidors, fet que representa un augment d’un
d
34,5 % vers
l’any 20
014.

Notorietat en els
s mitjans de
e comunica
ació
L’Assoc
ciació d’Iniciatives Rurals de Ca
atalunya fa espe
ecial incidència en la difusió i
comunic
cació de les actu
uacions i projectes que es desenv
volupen en el ma
arc del programa
Leader a Catalunya, amb l’objectiu d’aug
gmentar la presè
ència dels grups
s GAL, i la seva
pròpia, als mitjans de comunicació
c
.
Amb aq
quest objectiu, i en
n paral·lel a les eines comunicative
es pròpies de l’en
ntitat, ARCA i els
grups han elaborat un se
eguit de notes de
e premsa, comunicats i notícies
s que s’han difós
municació més adequats, depenent del perfil de cada
c
projecte i/o
entre els mitjans de com
ó.
actuació
Aquesta
a tasca de comun
nicació ha tingut rrepercussions en determinats mitja
ans. Així, durant
l’anualittat 2015, ARCA i els
e grups han apa
aregut als mitjans per actuacions en
n l’àmbit de:

Les vis
sites
Visita d’una delegació de Grups d’Acció Local espanyols “In
ntercambio de
encias del territorio” – 5 aparicio
ons als mitjans
experie
Notícia apareguda a la revista
r
“Desarrollo
o Rural y Sostenible” del MAGRAM
MA, així com als
d la Red Rura
al Nacional; el D
Departament d’A
Agricultura, Rama
aderia, Pesca i
webs de
Alimentació; i la Red Esp
pañola de Desarro
ollo Rural, entre d’’altres.
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Visita del
d
Grup d’Acc
ció Local de R
Romania Valea
Muntelu
ui – 3 aparicions
s als mitjans
Notícia apareguda al web del Co
onsorci per al
Desenvo
olupament de la Catalunya Centrral, així com als
webs de
el Departament d’Agricultura,
d
Ram
maderia, Pesca i
Alimenta
ació; i la Red Esp
pañola de Desarro
ollo Rural, entre
d’altres.

Visita d’una
d
delegació
ó del Ministeri d’Agricultura,
Alimenttació i Afers Rurals de Corea
a del Sud – 2
aparicio
ons als mitjans
Notícia apareguda als
a
webs del Departament
a, Pesca i Alimentació i la Red
d’Agricultura, Ramaderia
R
entre d’altre
es.
Española de Desarrollo Rural,

Visita d’’una delegació de
d participants en
n el projecte de
coopera
ació interterritorrial aragonès "C
CONCILIA" – 6
aparicio
ons als mitjans
Notícia apareguda
a
als we
ebs del Consell Co
omarcal del Baix
Ebre i Consell
C
Comarcal de la Ribera d’Eb
bre; així com als
webs del grup GAL CEDER Monegross i de la Red
Aragonessa de Desarrollo
Rural. També s’ha fet
ressò d’aquesta visita als
el Departament
webs de
d’Agricultura i de la Red
a de Desarrollo
Española
Rural, enttre d’altres.
Visita “CONCIILIA”. Web Consell
Comarcal Baix
ix Ebre, 22
d’octubre de 2
2015

La difusió de Bones Pràctiques

ARCA com a entitat

En resposta a les peticions que l’entitat ha rebut per part
de la Red Rural Nacional (MAGRAMA) i la Red Española
de Desarrollo Rural,
ARCA i els grups GAL han
col·laborat en el recull i elaboració de diversa informació
vers projectes i iniciatives d’interès desenvolupades als
territoris Leader catalans, per a la posterior publicació i
difusió en diferents suports de comunicació nacionals i
internacionals.
En aquest sentit, els grups GAL i ARCA apareixen a la
recopilació de projectes i iniciatives Leader 2007-2013 de
la revista “Desarrollo Rural y Sostenible” (MAGRAMARRN) dedicada al programa Leader.
S’han publicat 4 dels 6 projectes proposats pels grups
Leader de Catalunya: Castell d'Encús, Zoo del Pirineu,
ODISSEU i Energia i Forest.
Revista “Desarrollo Rural y Sostenible” ‐
especial Leader (Zoo del Pirineu)

Així mateix, i en resposta a una petició de la ReDR, l’entitat va
recopilar projectes i iniciatives Leader impulsades per dones
durant el període 2007 – 2013, amb l’objectiu d’aparèixer al
treball “Estudio de diagnóstico de situación y factores
que inciden en el acceso a las mujeres a los órganos de
decisión y gestión de los GAL en el período 2007-2013”.
Com a resultat d’aquesta col·laboració, es va entrevistar a
l’emprenedora de “Cerveses l’Anjub”, un projecte Leader
que va comptar amb el recolzament del Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.
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Entrevista a Susanna Carim.
Cerveses l’Anjub

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya també ha
aparegut a la revista “Territori de Masies” del mes
d’octubre, en l’apartat on es presenten les entitats del
territori que treballen pel desenvolupament rural.

Presentació ARCA ‐
Revista “Territori de Masies”

I també ha col·laborat amb el web Ruralcat.net, tot
adaptant l’entrevista que l’entitat va realtizar a Joan Budó,
director del Centre de Reproducció de Tortugues de
l'Albera, per un dels butlletins Leader News (juliol 2014).

3.3

EIX 3.. Representativitat i presència de la xarxa catalana
en altres estaments
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i els grups GAL catalans són socis de la Red
Española de Desarrollo Rural (ReDR) 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 Junta
ta Directiva i d’Assemblea
d
General de la xarxa
estatal, a més d’altres esdeveniments que s’han convocat al llarg de l’any.
Així, durant l’any 2015, Rovira ha assistit a les següents reunions:
reunions

Reunions de la Red Española de Desarrollo Rural
(ReDR)
10 de març

Reunió de Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural,
Rural celebrada a la seu de la
ReDR (Madrid).

24 de juny

Reunió de Junta Directiva de la ReDR,, que té lloc a la seu de la pròpia entitat (Madrid).

25 de juny

Assemblea General de la ReDR,, celebrada a la seu del Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient (Madrid).
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28 d’octubre

Reunió de Junta Directiva de la Red Española de Desarrollo
Rural,, que té lloc a la seu de la pròpia entitat (Madrid).

Intervenció de Miquel Rovira, president d’ARCA, durant la reunió
d’Assemblea General de la ReDR (ReDR)

Reunions ARCA – DARP

ARCA i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, representat per la subdirectora general de Planificació
Rural, Laura Dalmau,, i el cap del Servei de Programació i
Dinamització Rural, Josep Maria Martí,
Martí
es reuneixen
periòdicament per tal de fer un seguiment del pla de treball
t
de
l’entitat. Enguany han tingut lloc dues trobades, celebrades els
dies 26 de gener i 16 d’octubre, a la seu central del
Departament d’Agricultura
a, a Barcelona. Per part d’ARCA varen
assistir-hi Miquel Rovira,, president de l’entitat, i la tècnica de
cooperació Gemma Estany.
Estany Gemma Ribalta i Jordi Sanchis,
tècnics de l’entitat, tan sols van participar a la reunió celebrada en
data 26 de gener.

Més enllà d’aquestes trobades puntuals, l’entitat assisteix a totes
les reunions entre el Departament
epartament i els grups Leader, sessions de
treball en les quals també es fa
f un repàs exhaustiu de les activitats
d’ARCA.

Comitès de Pilotatge dels projectes de Cooperació
Leader
Durant l’anualitat 2015, ARCA ha organitzat la primera reunió dels Comitès de Pilotatge dels
projectes de Cooperació Leader (convocatòria 2016), el dia
Lapallavacara de Balaguer.

3 de novembre a l’Espai

Grup de treball – 1a reunió dels Comitès de Pilotatge
Cooperació Leader (ARCA)

Comitè de Seguiment del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya
2007 – 2013 / 2014 – 2020
El Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya 2007-2013 es
reuneix periòdicament per fer el seguiment i l’avaluació de
l’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural a Catalunya.

L’any 2015, aquesta reunió es va celebrar el dia 12 de juny, a la
seu del Departament d’Agricultura, a Barcelona; i va comptar amb
l’assistència de la tècnica de cooperació de l’entitat, Gemma
Estany.
Així mateix, el 27 de novembre va tenir lloc la primera reunió
ordinària del Comitè de Seguiment del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, aprovat per la
Comissió Europea en data 28 de juliol de 2015. Una trobada a la
qual ARCA, tot i ser membre del Comitè, no va poder assistir.

Reunions de gerents grups GAL – DARP
Els gerents dels Grups d’Acció Local i ARCA es reuneixen mensualment amb l’equip tècnic
del Servei de Programació i Dinamització Rural del DARP, per tal de fer el seguiment de
l’execució i evolució del programa Leader al territori.
Durant l’any 2015 han tingut lloc un total de 10 reunions, celebrades totes elles a la seu
central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Barcelona):
14 de gener / 4 de març / 8 d’abril
6 de maig / 3 de juny / 15 de juliol / 9 de setembre
7 d’octubre / 5 de novembre / 2 de desembre
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Participació en esdeveniments nacionals i
internacionals en representació dels
grups GAL
Al llarg de l’anualitat 2015, ARCA ha participat en diverses
jornades de treball centrades en temàtiques d’interès pels
Grups Leader catalans, amb la voluntat de conèixer i compartir
iniciatives i projectes amb altres territoris nacionals i internacionals,
punt bàsic de la metodologia Leader.
En aquest sentit, l’entitat ha pres part en taules i ponències
relacionades amb la sostenibilitat al món local, el sector primari i la
seva rellevància en l’àmbit local i el disseny de les Estratègies de
Desenvolupament Local per al nou període de programació. A la

vegada, ARCA també ha assistit al “1r Congrés del món de la masia: passat, present i futur
del territori rural català”, una trobada de professionals i agents del territori vinculats a la
figura de la masia amb l’objectiu de conèixer la realitat actual d’aquest món; així com a la
jornada anual que el Departament d’Agricultura organitza per celebrar el “Dia Internacional
de la Dona Rural”; i al “Seminari de llançament del programa POCTEFA 2014-2020”, per tal
de conèixer les convocatòries d’aquest programa que poden ser d’interès per als socis
d’ARCA.

Durant el Congrés es va debatre entorn a la figura de la masia i
el medi rural en àmbits com l’economia, la realitat social, les
dinàmiques de desenvolupament rural o el patrimoni. Un espai
per conèixer la realitzat actual del món de la masia i entendre els
canvis que s’han produït al llarg dels últims 60 anys. Gemma
Ribalta, tècnica d’ARCA, va assistir a les jornades dels dies 11 i 12
de març.

10 i 11 de març

23 de setembre

III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local: Caminant junts cap al 2020 i més enllà
Com a membres del “Club del Pacte d'Alcaldes”, ARCA fou convidada a participar a la taula
rodona del Club, organitzada en el marc del “III Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local”.
Una trobada entre els sectors públic i privat, amb l’objectiu de fomentar la reflexió, el
coneixement i l'intercanvi d'idees en l'àmbit de la sostenibilitat local.
El fòrum va treballar sobre dos grans línies: "La transició cap als objectius del 2020 i més
enllà", i "El món local i les persones treballant plegats pel desenvolupament sostenible"; i fou
en aquest darrer espai de debat on tingué lloc la taula rodona del “Club del Pacte
d’Alcaldes”.
Cal recordar que ARCA és membre d’aquest Club des de l’any 2014. Impulsat per la “Xarxa
de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat”, aquest grup de treball es centra en la
coordinació de les actuacions municipals en termes d’eficiència energètica i energies
renovables.
Gemma Estany i Miquel Rovira, president i tècnica de cooperació de l’entitat, van participar
a la trobada.

11 – 13 de març

1r Congrés del món de la masia: passat, present i futur del territori rural català
Acte organitzat per la Secció d’Història Rural de la Institució Catalana d'Estudis Agraris
(ICEA), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), amb la col·laboració d'altres entitats, ens
públics i universitats; d’entre els quals destaca el grup Leader Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya Central.
p.37

ARCA. Memòria 2015

Jornada “El sector primari, espai local d’acció”
Jornada formativa impulsada per l’Associació Catalana de
Municipis, la Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura,
per tal de visualitzar la riquesa del sector primari a Catalunya i
la seva capacitat econòmica, social i territorial com a motor
del territori, a la vegada que es posava en relleu la importància
del món local i comarcal pel bon desenvolupament d’aquest
sector.
Miquel Rovira, com a president del grup Leader del Ripollès, va
ser l’encarregat de presentar l’experiència dels grups GAL
catalans, i de com el programa Leader recolza les iniciatives
d’aquest sector que sorgeixen al territori.

29 de setembre

Seminari de llançament POCTEFA 2014 -2020
Organitzat per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP),
autoritat de gestió del programa, el Seminari va servir per
informar als assistents sobre les novetats del programa
POCTEFA vers el període anterior. En el marc de la trobada van
tenir lloc 5 tallers temàtics relacionats directament amb els 5 eixos
del programa, on els participants van poder plantejar i resoldre els
seus dubtes vers la nova convocatòria i la candidatura de
projectes. Per part d’ARCA hi va assistir Gemma Estany, tècnica
de cooperació de l’entitat.

2 d’octubre

Jornada “La visió de gènere en la política agrària i pesquera de la Unió Europea 20142020. Instruments i recursos per a l’emprenedoria femenina”
Acte de celebració del “Dia Internacional de la Dona Rural”, impulsat pel Departament
d’Agricultura. En l’edició d’enguany, la jornada es va centrar en conèixer la visió de gènere
de la política agrària i pesquera de la Unió Europea, a la vegada que es van presentar
els instruments i recursos de la Unió per fomentar l’emprenedoria femenina. Gemma
Ribalta, tècnica d’ARCA, va assistir a la trobada en representació de l’entitat.

29 d’octubre

Amb un perfil més institucional, l’entitat també va participar a l’acte
de signatura dels convenis de col·laboració entre el
Departament d’Agricultura i els 11 Grups Leader seleccionats
per a l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu
Leader

Un acte que tingué lloc el dia 18 de setembre, a la seu central
del Departament d’Agricultura, a Barcelona, i que va comptar amb
la presència de Miquel Rovira, com a president del grup GAL del
Ripollès i, a la vegada, en representació d’ARCA.

Jornada “Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu. Més Leader per al medi
rural 2014-2020”
Sessió de treball organitzada per la Red Española de Desarrollo Rural, amb l’objectiu de
conèixer en detall el procés d’elaboració i implementació de les Estratègies de
Desenvolupament Local a cada un dels territoris de l’Estat, a la vegada que es va fer un
balanç del que ha estat el període 2007-2013.
Durant la trobada van tenir lloc un seguit de taules participatives per analitzar les novetats i
l'escenari que ocuparà el desenvolupament rural fins al 2020. Cal destacar la taula formada
pels representants catalans que, sota el títol “Catalunya. Convenis formalitzats amb els GAL
per al nou període”, va servir per exposar als assistents el procés que els ha portat a ser la
primera Comunitat Autònoma amb les Estratègies de Desenvolupament Local aprovades
per al període 2014-2020. Laura Dalmau, subdirectora de Planificació Rural de la
Generalitat de Catalunya; Miquel
Rovira, president d'ARCA; i
Àngels Guiteras, directora tècnica
del grup Leader Ripollès Ges
Bisaura, van ser els encarregats
de presentar i dinamitzar la
ponència.
Taula “Catalunya. Convenis formalitzats amb els GAL per al
nou període” (ReDR)
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Signatura del Conveni entre el DARP i l'Associació per a la Gestió
del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura (DARP)

3.4

EIX 4. Participació en projectes de desenvolupament
rural i cooperació
Projectes de cooperació

Descripció 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, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i per la Direcció
General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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.
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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 empreses, 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 accions de
les universitats als territoris, i especialment al teixit
empresarial, ja que es recolza en accions i programes ja
operatius com les càtedres d’emprenedoria, entre altres;
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 migratoris de la
joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves?”, on es
feia una anàlisi general de les migracions a les comarques rurals, i
en 5 territoris pilot inicials s’aprofundia sobre les oportunitats

d’arrelament al territori d’origen (diagnosi territorial). Durant aquesta primera fase
d’ODISSEU també es va realitzar un viatge 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, 2013 i 2014 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’estructura per al desplegament de les accions del projecte ODISSEU a nivell
comarcal.
En aquest període també es realitzen les 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.
Durant aquests 3 anys, en total s’han realitzat 151 actuacions
territorials (ponències, tallers, taules-debat, etc.) que han
comptat amb 6.507 participants.
Les Taules de Concertació i reunions paral·leles han
implicat a 767 agents.
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L’any 2014 s’inicia també el treball amb el

Pràcticum

Odisseu per a la innovació, a partir de l’elaboració

d’informes i material de divulgació, i la prospecció i assessorament
a empreses per a la incorporació d’estudiants en pràctiques. Es
treballa en 7 comarques amb la implicació de 96 empreses, 37
de les quals reben assessorament individualitzat per a acollir
estudiants en pràctiques.

Accions 2015

Aquesta anualitat ha estat un any de traspàs entre períodes en la
que no s’ha publicat la convocatòria de cooperació Leader i, per
tant, no s’han realitzat la majoria d’actuacions ni Taules de
Concertació territorials.

En relació a ODISSEU Nacional, i amb l’objectiu de
promoure l’acollida d’estudiants universitaris en pràctiques a les
empreses del medi rural s’impulsen, com a prova pilot, els

Ajuts

al Pràcticum Odisseu 2015-2016, els quals han comptat

amb finançament de la Direcció General de Joventut i la Secretaria
d’Universitats i Recerca. Durant el 2015 han tingut lloc les reunions
preparatòries per definir les bases reguladores dels ajuts i el
llançament de la convocatòria al mes de novembre, quan va
tenir lloc la primera fase de selecció d’empreses (ARCA va
realitzar 4 sessions informatives en aquest sentit).
El dia 17 de desembre va tenir lloc el Comitè de

Selecció i es van seleccionar

24 empreses
amb 28 ofertes de pràctiques.

Durant el 2015 també van tenir lloc diverses sessions de presentació del projecte a les
universitats, de les que ARCA va assistir a dues el mes d’abril a la Universitat de
Barcelona.

XVIII Fòrum
d’Estudis sobre la Joventut: “Joves i nova ruralitat: reptes i
oportunitats”, que va tenir lloc a Lleida els dies 22 i 23 d’octubre i on Gemma Estany,
Així mateix, cal destacar la participació de l’entitat en l’organització del

tècnica d’ARCA, va moderar la taula rodona “Els reptes de l’acompanyament dels joves en
el medi rural”,, la qual també va comptar amb la participació de Jordi París, gerent del grup
GAL Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.
Camp

Amb l’objectiu de coordinar i fer un seguiment del projecte,
projecte la
Fundació del Món Rural,
Rural ARCA, el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya, la Direcció General de Joventut i la Direcció General de
Desenvolupament Rural han realitzat 2 reunions de la Comissió
Executiva d’ODISSEU els dies 29 de gener i 8 de juny.

Participació en altres projectes i
iniciatives
Preparació de
finançament

propostes

per

a

programes

de

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial - PECT
A escala catalana, ARCA va coordinar la creació d’un grup de
treball per a la definició d’un PECT (Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial) en el marc dels territoris Leader. El grup
motor va comptar amb la participació de 5 grups GAL i ARCA, i es
van organitzar dues trobades els dies 2 de setembre i 6 de
novembre.

Adhesió a altres xarxes
Taula rodona moderada per ARCA en el marc del “XVII Fòrum d’Estudis de
la Joventut” (ARCA)

Finalment, i a través de la Diputació de Lleida, al llarg del 2015 ARCA ha impartit 4
xerrades dirigides a joves que, sota el títol “Ser
Ser (jove) rural al segle XXI",
XXI" tenien com a
objectiu que els joves de l’àmbit rural prenguessin consciència del valor del
d seu territori
d’origen.
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ARCA manté la seva participació a les xarxes “RURENER” i “Club
del Pacte d’Alcaldes”, relacionades amb l’eficiència energètica i
la promoció de l’ús d’energies renovables:
renovables
-

RURENER: 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.

-

Club del Pacte d’Alcaldes: grup de treball impulsat per la “Xarxa de ciutats i pobles
cap a la sostenibilitat”, que es centra en la coordinació de les actuacions municipals
en termes d’eficiència energètica i energies renovables.

Altres col·laboracions

El dia 16 de març ARCA va acollir a Sofia Sollén Norrlin, estudiant internacional en
pràctiques a ReDR. Relacionat amb els seus estudis en Agricultural Program - Rural
Development de la Swedish University of Agricultural Sciences (Suècia), l’objectiu de la
reunió era conèixer el funcionament d’una xarxa regional Leader, així com un projecte
de desenvolupament rural, en concret, el programa ODISSEU. Per complementar la visió
sobre la situació de la joventut rural a Catalunya i els serveis que ofereix l’administració, des
d’ARCA es va organitzar una reunió de treball complementària amb la tècnica de joventut
del Consell Comarcal del Solsonès, Neus Ramellat.
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4
COMPTES A
ANUAL
LS
4.1
Compte de Res
sultats abreujatt exercici 2015//
comparativa ex
xercici anteriorr

4.2
2
Balanç de Siituació abreujat exercici 2015//
comparativa ex
xercici anteriorr

Cabana de vvolta
(Asso
ociació Leader de Pon
nent)

4.1
Compte de Resultats abreujat exercici 2015/
comparativa exercici anterior

Compte de Pèrdues i Guanys
1. Ingressos per les activitats
b) Prestacions de serveis
7050000001 INGRESSOS SERVEIS TÈCNICS A TE
c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
7210000001 QUOTES ARCA
7210000002 QUOTES REDR
e) Subvencions oficials a les activitats
7240000001 SUBVENCIONS
7240000002 SUB RED ESP DESARROLLO RURAL
7240000003 SUB DIRECCIÓ GRAL DE JUVENTUT
f) Donacions i altres ingressos per activitats
7280000001 NOTES CÀRREC
h) Reintegrament, doncs.i llegats incorp al res
6580000000 REINTEGRAMENT,SUBV,DONAC I LLE
2. Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
6502000001 AJUDES MONETÀRIES A ENTITATS
7. Despese de personal
a) Sous, salaris i assimilats
6400000100 SOU IBAÑEZ RAMON, LAURA
6400000300 SOU RIBALTA SALA GEMMA
6400000400 SOU ESTANY FERRER GEMMA
6400000500 SOU SANCHIS SAMPOL JORDI
6410000100 INDEMNITZACIÓ LAURA IBANYEZ
b) Càrregues socials
6420000000 SEG.SOC.A CARREC DE L'EMPRESA
6490000001 PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
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2015

2014

198.668,32
5.002,23
5.002,23
35.745,49
22.545,49
13.200,00
160.000,00
160.000,00
0
0
221,61
221,61
‐2.301,01
‐2.301,01
‐6.250,64
‐6.250,64
‐6.250,64
‐167.145,73
‐134.962,17
0
‐35.777,74
‐35.403,67
‐31.108,14
‐32.672,62
‐32.183,56
‐31.844,62
‐338,94

222.834,78
322,31
322,31
42.244,67
26.644,67
15.600,00
180.626,14
160.000,00
626,14
20.000,00
227,22
227,22
‐585,56
‐585,56
‐10.362,34
‐10.362,34
‐10.362,34
‐146.179,29
‐114.036,92
‐29.751,70
‐24.244,37
‐29.664,37
‐30.376,48
0
‐32.142,37
‐31.867,27
‐275,10

8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
6230000001 ALTRES SERVEIS TÈCNICS
6230000002 DESPESES NOTARI
6250000000 PRIMES D'ASSEGURANCES
6260000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS
6260000001 DESPESES FINANCERES
6260000002 DESPESES PÒLISSA DE CRÈDIT
6270000001 PUBLICITAT
6280000001 TELEFONIA MÒBIL
6280000002 TELEFONIA FIXA, FAX I INTERNET
6290000001 DIETES I DESPLAÇAMENTS
6290000002 MATERIAL FUNGIBLE
6290000003 RAF
6290000004 GESTORIA
6290000005 FORMACIÓ
6290000006 CORREUS I MISSATGERIA
6290000007 SERVEIS OFICINA SEMINARI
6290000008 ADQUISICIÓ EQUIPAMENT INFORMÀT
6290000009 ALTRES SERVEIS TÈCNICS
6290000010 MANTENIMENT I CONSERVCIÓ HARWA
6290000011 DESP ÒRGAN GOVERN
6290000013 QUOTES REDR
9. Amortització de l'immobilitzat
6800000000 AMORT.IMMOBILITZAT INTANGIBLE
10. Subvencions, donac i llegat trasp al resultat
7250000000 SUBVENCIONS OFICIALS CAPITAL
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
b2) En tercers
7690000001 ALTRES INGRESSOS FINANCERS
II. RESULTAT FINANCER
III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)
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‐48.938,34
‐48.938,34
0
‐172,34
‐20,33
‐840,25
0
0
‐8.950,39
‐498,56
‐187,10
‐1.561,75
‐2.742,36
‐2.743,00
‐3.717,88
‐50,00
‐166,97
‐4.200,00
‐89,17
‐8.880,69
0
‐917,55
‐13.200,00
‐172,48
‐172,48
0
0
‐23.838,87
0
0
0
0
‐23.838,87
‐23.838,87

56.891,27
‐56.891,27
‐12.478,66
‐12,02
‐28,61
0
‐833,39
‐35,00
‐4.601,48
‐629,89
‐159,31
‐405,96
‐4.752,51
‐2.532,00
‐5.379,73
‐2.659,00
‐189,02
‐4.200,00
0
‐348,27
‐160,82
‐1.885,60
‐15.600,00
‐10.647,65
‐10.647,65
34.448,92
34.448,92
33.203,15
15,98
15,98
15,98
15,98
33.219,13
33.219,13

4.2
Balanç de Situació abreujat exercici 2015/
comparativa exercici anterior
Actiu

2015

2014

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
5. Aplicacions informàtiques
2060000001 HARDWARE
2060000002 AP. INFORMÀTIQUES SOFTWARE I C
2806000001 AM.AC.APL.INFORMÀTIQUES HARWAR
2806000002 AM.AC.APL.INFORMÀTIQUES SOFTWA
B) ACTIU CORRENT
III. Usuaris, patroc. i deutors de les activ i al
1. Usuaris i deutors per vendes i prest de s
4400000001 CONS. DESENVOLUPAMENT DE LA CA
4400000002 CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDE
4400000003 CONSORCI GAL ALT URGELL‐CERDAN
4400000011 CONSORC.INTERC.D'INICIATIVES S
4400000016 DIPUTACIÓ DE LLEIDA
4400000027 AS LEADER PONENT
4400000028 GENERALITAT DE CATALUNY
7. Altres crèdits amb les Adm. Públiques
4700000000 HP,DEUTORA PER IVA
4708000001 DP.AGRICULT.RAMAD.PESCA X SUBV
4708000003 DIRECCIÓ GRAL DE JUVENTUT
VII. Efectiu altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
5720000002 LA CAIXA ‐ SOLSONA
5720000003 BANC SANTANDER 270257
TOTAL ACTIU (A + B)

0
0
0
3.207,67
47.900,40
‐3.207,67
‐47.900,40
129.427,41
20.620,92
14.532,70
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0
3.680,00
6.052,70
6.088,22
6.088,22
0
0
108.806,49
108.806,49
6.885,91
101.920,58
129.427,41

172,48
172,48
172,48
3.207,67
47.900,40
‐3.035,19
‐47.900,40
102.177,01
31.621,56
390,00
0
0
0
0
390,00
0
0
31.231,56
4.930,56
2.301,00
24.000,00
70.555,45
70.555,45
5.182,87
65.372,58
102.349,49
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Passiu
A) PATRIMONI NET
A‐1) Fons propis
V. Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
1200100000 RESULTADO POSITIVO 2010
1200110000 RESULTADO POSITIVO 2011
1200130000 RESULTADO POSITIVO 2013
1200140000 RESULTADO POSITIVO 2014
2. Excedents negatius d'exercicis anterio
1210120000 RESULTADO NEGATIVO 2012
VII. Excedent de l'exercici
A‐3) Subvencions,donacions i llegats
3. Altres subvencions, donacions i llegat
C) PASSIU CORRENT
V. Creditors per activitats i altres comptes pa
3. Creditors varis
4100000334 VIDACAIXA, SA
4109000000 CRED.PREST.DE SERVEIS,FACT.PDT
4109000001 HOTEL INDATXU ‐ FR PENDENT REB
4120000014 CONSORCI LEADER PONENT
4. Remuneracions pendents de pagament al per
4650000100 IBAÑEZ RAMON, LAURA
6. Altres deutes amb les Admin. Públiques
4751000000 HP,CREDITORA PER RET.PRACTI.
4760000000 ORG.DE LA SEG.SOC.,CREDITORS
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)

2015

2014

72.197,06
72.197,06
96.035,93
127.163,24
45.426,66
47.598,99
918,46
33.219,13
‐31.127,31
‐31.127,31
‐23.838,87
0
0
57.230,35
57.230,35
13.768,24
0
13.200,00
0
568,24
28.416,24
28.416,24
15.045,87
12.392,58
2.653,29
129.427,41

96.035,93
96.035,93
62.816,80
93.944,11
45.426,66
47.598,99
918,46
0
‐31.127,31
‐31.127,31
33.219,13
0
0
6.313,56
6.313,56
‐87,41
2,96
0
‐90,37
0
0
0
6.400,97
3.710,11
2.690,86
102.349,49

M informació
Més
ó sobre el LEA
ADER a Caatalunya,
els Gru
ups d’Acció
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w
www.des
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