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1
SALUTACIÓ DEL
PRESIDENT

1
President ARCA

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya inicia l’any 2016 amb la
renovació dels seus òrgans directius, com a resultat de la selecció
dels nous grups GAL per al període de programació 2014-2020.
Una altra de les novetats d’aquest 2016 és l’ampliació de l’equip
tècnic de l’entitat, que ha recuperat la figura de la gerència, a la
vegada que incorpora una tècnica de suport en l’àrea de projectes i
comunicació.
Aprofitant aquests canvis, des de l’entitat s’han impulsat un seguit de
tallers participatius arreu del territori per tal que els grups poguessin
valorar la tasca desenvolupada per ARCA els darrers anys i, a la vegada, planificar i prioritzar les
accions a desenvolupar a curt i mig termini. Sota el títol “Repensem ARCA!”, durant el mes de
juny es van organitzar un total de 8 tallers que van comptar amb la participació dels 11 grups
Leader, i d’on va sorgir l’esbós del Pla de Treball per l’anualitat 2017.
Més enllà d’aquestes jornades, aquesta Memòria recull totes les accions i iniciatives que ha
impulsat l’Associació durant aquest 2016, estructurades a partir dels 4 eixos de treball de l’entitat,
i desenvolupades amb el recolzament dels grups Leader i el Departament d’Agricultura.
Tot i que el document detalla àmpliament totes les activitats que s’han dut a terme, crec
necessari destacar la convocatòria pilot dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”, impulsats en el
marc del projecte “ODISSEU: programa per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural”.
Una iniciativa pilot que ha permès que 12 joves universitaris poguessin realitzar les seves
pràctiques en empreses situades en entorns rurals; millorant d’aquesta manera el contacte dels i
les joves amb les empreses presents al medi rural.
Pel que fa a les jornades tècniques que ha organitzat ARCA, pren especial rellevància la
“Jornada de Desenvolupament Local Participatiu Leader 2016”, celebrada el dia 1 de desembre a
Solsona. Adreçada als equips tècnics dels Grups i de les Oficines Comarcals del DARP, la
trobada va servir per presentar la nova convocatòria d’ajuts Leader i, alhora, donar a conèixer
algunes de les accions impulsades al territori a través dels projectes de cooperació.
Les visites i l’intercanvi d’experiències entre territoris segueix sent una línia de treball clau
de l’entitat. Així, aquest 2016, i juntament amb els Grups d’Acció Local, hem coorganitzat 2
visites al territori català de grups provinents d’Estònia i Polònia. Dues trobades que responen a
intercanvis anteriors, i que pretenien focalitzar els interessos de cooperació entre els grups per
establir d’aquesta manera noves vies de cooperació.
Enguany hem seguit representant als grups Leader catalans tot participant en actes, seminaris
i jornades de treball, amb la voluntat de conèixer i compartir iniciatives i projectes amb altres
territoris nacionals i internacionals. En aquest sentit, ARCA ha pres part en trobades
relacionades amb el sector forestal (Cooperació entre entitats locals i associacions forestals per
un desenvolupament territorial eficaç), la innovació en la gestió i cooperació en les Estratègies de
Desenvolupament Local (Innovació en la Gestió i Cooperació en les EDLP-LEADER. El futur del
desenvolupament rural més enllà del 2020), i el medi ambient (13è Congrés Nacional de Medi
Ambient– CONAMA).
No vull acabar aquest repàs sense parlar de la tasca de comunicació que desenvolupa l’entitat.
Cal fer més pedagogia, explicar que són els grups Leader i el que signifiquen pels territoris
rurals. Des d’ARCA treballem des del primer dia per donar a conèixer i visibilitzar tots els
projectes i iniciatives que s’impulsen al territori, ja sigui amb els mitjans propis de l’entitat, o bé
col·laborant amb altres mitjans i suports de comunicació. Tot i així hem de seguir treballant, els
grups i ARCA conjuntament, per guanyar més presència davant la societat.
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Una menció especial es mereix la participació d’ARCA en la definició i redacció del projecte
“BCN Smart Rural: Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació
de Barcelona no metropolitana”. Un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial
(PECT) impulsat juntament amb la Diputació de Barcelona i el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, que pretén impulsar i desenvolupar una estratègia intel·ligent de desenvolupament
territorial – rural.
Finalment, i a nivell més personal, aquest també ha estat un any de canvis laborals en la
meva persona. Uns canvis que m’han portat a deixar de ser el president del grup Associació
Leader Ripollès Ges Bisaura i, en conseqüència, he hagut de renunciar a la presidència
d’ARCA.
Les darreres paraules són, doncs, d’agraïment a aquests gairebé 5 anys de treball i esforç.
Especialment dono les gràcies als membres de la Junta Directiva, pel seu suport i
recolzament fins l’últim moment; a l’equip tècnic de l’entitat, per la seva perseverança i
dedicació; i als grups GAL i al DARP, que treballen incansablement per engegar nous
projectes i iniciatives al territori rural català.
Moltes gràcies i endavant amb la feina ben feta!

Miquel Rovira i Comas
President ARCA gener 2012 – novembre 2016
Vinculat a la Junta Directiva des de l’any 2012, i com a
representant d’un dels grups socis d’ARCA, he pogut observar
com l’entitat ha guanyat protagonisme al llarg dels darrers anys.
Juntament amb els grups, s’han organitzat actes i jornades arreu
del territori per donar a conèixer el programa Leader i els projectes
de cooperació que impulsen els mateixos grups; s’han
coorganitzat múltiples visites d’intercanvi entre grups Leader
nacionals i internacionals; s’ha assistit a jornades i seminaris
d’interès en representació dels GAL; a la vegada que s’han
organitzat jornades formatives per donar resposta a les necessitats dels equips tècnics dels
grups. Tot això, sense deixar de banda els projectes on ARCA participa directament; o les
tasques pròpies de difusió i divulgació.
Un treball que ha posicionat ARCA com una entitat de referència pel que fa al desenvolupament
rural català; i que ha estat possible gràcies al seu equip humà, tant a nivell tècnic com
institucional.
Per acabar, i com a President, tan sols puc agrair la feina que s’ha fet durant aquests anys, i
donar especialment les gràcies al Miquel Rovira, que amb la seva dedicació i perseverança ha
estat capaç d’il·lusionar-nos i implicar-nos a tots en aquest projecte.

Carles Luz i Muñoz
President ARCA
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) és 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 amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP).
Una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2005, que reprèn la seva activitat el 20 de gener
de 2010, gràcies a la voluntat dels 13 nous Grups d’Acció Local catalans constituïts pel període
de programació 2007-2013.
L’entitat actua com a interlocutor directe entre els grups GAL i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com amb la Red Española de Desarrollo Rural (ReDR) i
d’altres xarxes nacionals i regionals vinculades a l’enfocament LEADER.
A la vegada, ARCA és un facilitador i dinamitzador, principalment en les tasques de
coordinació i assistència tècnica; d’organització d’activitats diverses; i de participació en
diversos estaments i a diferents nivells, entre altres.
El pla de treball de l’entitat s’estructura a partir de 4 eixos. Els dos primers es centren en
serveis i activitats adreçades directament als grups socis; mentre que els altres dos es
corresponen a actuacions pròpies de l’entitat atenent a les seves finalitats:





Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL.
Eix 2: Comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i metodologies.
Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres estaments.
Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i cooperació.

Cal destacar també el paper d’ARCA com a entitat impulsora de projectes, a la vegada que
actua com a catalitzador de propostes i iniciatives a partir de les línies de treball de cada Grup
d’Acció Local.

2.1. La Missió, la Visió i les Finalitats d’ARCA
La Missió

La Visió

ARCA té com a missió ser un ens de
representació dels 11 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.

ARCA vol convertir-se en l’entitat de
referència del desenvolupament rural de
Catalunya: per als grups Leader, donantlos-hi el suport necessari; i pels mitjans de
comunicació, englobant la informació
relacionada amb el medi rural català.
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Les Finalitats
1. Promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament
integral del medi rural. Sense cap ànim de limitar-ne s’inclouen:
–

–
–

–
–

–

les que potenciïn les economies i produccions locals amb incidència en la
valorització i recuperació de recursos naturals, culturals i patrimonials
(sector agroalimentari; artesania; turisme rural, natural i cultural; comerç;
petites i mitjanes empreses; emprenedoria; serveis a la comunitat, entre
altres);
les que generin ocupació qualificada, que contribueixin a la inserció laboral i
a la millora de la formació professional;
les que millorin la qualitat de vida de les persones, que contribueixin a
l’adaptació al canvi, i especialment amb aquells col·lectius més desfavorits
i/o amb risc d’exclusió;
les que contribueixin al desenvolupament i apoderament de les dones en el
medi rural per a una efectiva igualtat d’oportunitats;
les que contribueixin al retorn i l’arrelament dels i les joves al medi rural i
permetin establir un marc idoni pel seu desenvolupament educatiu, laboral,
residencial i de qualitat de vida;
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;
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10. Fer el seguiment i avaluar el Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya i les actuacions dels GAL en el període 2007-2013 i períodes
successius, així com de les actuacions dels GAL pel Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014 i períodes successius;
11. Desenvolupar totes les finalitats esmentades amb perspectiva de gènere i de sostenibilitat.

Jornada de
Desenvolupament
Local Participatiu
Leader. Solsona,
1 de desembre
(ARCA)
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Per ta
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nvis, en data 16 de
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blea General
ARCA, d’on va
v sorgir la nova
extraordinària d’A
a Directiva de
e l’entitat:
Junta

ARCA té com
c
a socis els 11 Grup
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Local, amb
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Jun
nta Direcctiva

Cada grup designa do
os representtants seus
com a mem
mbres de l’A
Assemblea de
d l’entitat.

President
• Sr. Miquel Rovira
R
i Coma
as

Vicepresiden
nt primer
• Sr. Francescc Benet i Rib
bé

Vicepresiden
nt segon
• Sr. Carles Lu
uz i Muñoz

Secretària
• Sra. Concep
pció Cañadell i Salvia

Trresorer
• Sr. Jesús Fie
erro i Rugall

Vocals
• Sr. Joaquim Felip i Gayo
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• Sr. Ferran Cid
C i Martí
arin i Canaless
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p.9
A. Memòria 2016
ARCA

Asse
emblea General
G
Associació per
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la Gestió del
Programa Leader
L
Ripollè
ès
Ges Bisaura

• Srr. Miquel Rovira i Comas
• Srra. Maria Rosa
a Vestit i Villeg
gas

Consorci Intercomarca
I
al
d’Iniciatives
Socioec
conòmiques

• Srra. Gemma Ca
arim i Gironèss
• Srr. Carles Luz i Muñoz

A
Associació
Leader de Pon
nent

• Srr. Antoni Villass i Miranda
• Srr. Salvador Bo
onjoch i Guim

Consorc
ci Leader de
Desenvolupa
ament Rural del
Camp
C

• Srr. Francesc Be
enet i Ribé
• Srra. Rosa M. Abelló
A
i Borras

Consorci GAL
G
Alt Urgelll –
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ciació pel
Desenvolupament Rural de
D
d la
Catalun
nya Central

• Srr. Jesús Fierro
o i Rugall
• Srr. Ramon Moliiner i Serra
• Srr. Antoni Clem
ment i Guitart
• Srr. Josep Tarin i Canales

Consorci Leader
L
Pirineu
Occ
cidental

• Srr. Joan Ubach
h i Isanta
• Srr. Joan Comen
nge i Riba

ADRINOC

• Srr. Joan Espon
na i Agustín
• Srr. Joaquim Felip i Gayolà
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d
Conso
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a
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nya Central
Conso
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• Srr. Xavier Caso
oliva i Pla
• Srra. Sara Alarcón i Postils
• Srr. Ferran Cid i Martí
• Srra. Maria Carm
me Navarro i Balada
B
• Srr. Oriol Anson i Fradera
(D
Director Generral de Desenvvolupament Ru
ural)
• Srra. Laura Dalm
mau i Pol (Sub
bdirectora Gen
neral de
Pllanificació Rurral)

DARP
D

Assem
mblea
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neral
extraorrdinària.
Solsona
a, 16 de
març (ARCA)
(
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• Srra. Concepció
ó Cañadell i Sa
alvia
• Srr. Jordi Ignasi Vidal i Giné

Al llarg de l’anualitat 2016, 2 dels socis d’ARCA han
canviat els seus representants a l’Assemblea. És el
cas del Consorci Leader Pirineu Occidental, que ha
nomenat al Sr.Juan Carlos Rabaneda i Caselles, en
substitució del Sr.Joan Comenge i Riba; i de
l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès
Ges Bisaura, que ha nomenat a la Sra.Raquel Serrat i
Tubau, en substitució del Sr.Miquel Rovira i Comas.
Uns canvis que han afectat de nou la composició de l’Assemblea i la Junta Directiva de l’entitat,
i que es van aprovar durant la reunió d’Assemblea General extraordinària, celebrada en data
11 de gener de 2017 a Barcelona:

Junta Directiva, a partir de l’11 de gener de 2017
President
Sr. Carles Luz i Muñoz

Vicepresident primer
Sr. Francesc Benet i Ribé

Vicepresident segon
Sr. Joaquim Felip i Gayolà

Secretària
Sra. Concepció Cañadell i Salvia

Tresorer
Sr. Jesús Fierro i Rugall

Vocals
Sr. Ferran Cid i Martí
Sr. Josep Tarin i Canales
Sra. Raquel Serrat i Tubau

Carles Luz i Muñoz, representant del
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques, és el nou president
d’ARCA.

Durant el 2016, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 5 ocasions:
 Solsona - 16 de març (Junta Ordinària – Junta Extraordinària)
 Solsona - 22 d’abril (Junta Ordinària)
 Solsona - 30 d’agost (Junta Extraordinària)
 Balaguer - 20 de setembre (Junta Ordinària)
 Solsona - 1 de desembre (Junta Extraordinària)
I l’Assemblea General en dues ocasions:
 Solsona - 16 de març (Assemblea Extraordinària)
 Balaguer - 20 de setembre (Assemblea Ordinària)
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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.
Enguany, l’equip de treball s’ha ampliat amb la recuperació de la figura del gerent, i la
incorporació d’una tècnica de suport en comunicació i projectes. Un total de 5 professionals
que treballen, en col∙laboració amb els Grups d’Acció Local i amb el mateix Departament

d’Agricultura, per impulsar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament
integral de les zones rurals.

L’equip d’ARCA durant l’anualitat 2016 ha estat format per:
Gerent
Albert Puigvert i Tuneu, gerencia@arca-dr.cat
Responsable d’administració i comunicació
Gemma Ribalta i Sala, administracio@arca-dr.cat - comunicacio@arca-dr.cat
Tècnica de projectes
Gemma Estany i Ferrer, tecnic1@arca-dr.cat
Tècnic de suport als grups en procediments i gestió Leader
Jordi Sanchis i Sampol, jordi.sanchis@gencat.cat
Tècnica de suport en comunicació i projectes
Aroa Gangolells i Alcázar, tecnic2@arca-dr.cat
Responsable Administratiu Financer
Silvia Vilaseca i Casafont
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2.3. El Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya (PDR) 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 propi per al
territori.
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, 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:
–
–
–
–
–
–

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

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
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–
–
–
–

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 dels 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 població total, i
una densitat mitja de 33 habitants per km2.

Aquests grups seran els encarregats de:
Æ 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
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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
En la primera convocatòria d’ajuts Leader del
període 2014-2020 s’han aprovat 261
sol∙licituds, amb una inversió de més de 30
milions d’euros.

Æ 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.
Així mateix, en el període de programació 2014-2020 es contempla una segona
tipologia de projectes de cooperació: els projectes estratègics. Aquests es
desenvolupen en el territori d’un sol grup GAL, juntament amb els agents socials i
econòmics del seu territori, amb l’objectiu d’impulsar la seva pròpia estratègia de
desenvolupament local.
Operació 19.03.01

Les dues convocatòries d’aquest període
(2014-2020) han permès posar en marxa 9
projectes de cooperació i 16 projectes
estratègics.
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2.4. Els socis: 11 Grups d’Acció Local (GAL)
Per a l’aplicació de la metodologia Leader en el període 2014-2020, s’han seleccionat 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 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

Aquests grups
representen el 73,24% del territori de Catalunya,
amb el 10,20% de la població total, i una densitat
mitja de 33 habitants per km2
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Els equips tècnics dels Grrups d’Acció Loccal
(no s’inclouen
s
els Responsables
R
s Administratiu
us Financers dels
d
grups)

Grup d'Acció Local

Equip
p tècnic

Homes

Dones

Consorci Leader Piriineu Occidenttal

4

1

3

Consorci GAL Alt Urrgell ‐ Cerdanyya

4

0

4

Associació pel Desenvolupamentt Rural de la Catalunya Centtral
Associació per la Geestió del Progrrama Leader Ripollès
R
Ges
Bisaura
Associació per al Deesenvolupameent Rural Integgral de la zonaa
Nord––Oriental de Catalunya
Consorci Grup d’Accció Local Nogu
uera ‐ Segrià Nord
N

4

1

3

6

3

3

3

1

2

3

0

3

nt de la Catalunya Central
Consorci per al Deseenvolupamen

3

3

0

Associació Leader de Ponent

6

1

5

Consorci Leader de Desenvolupament Rural deel Camp

3

1

2

nòmiques
Consorci Intercomarcal d’Iniciativves Socioecon

3

0

3

nt del Baix Ebrre i Montsià
Consorci per al Deseenvolupamen

3

1

2

TOTALL

42

12

30

El 71,43%
7
delss membres
que conform
men els
ècnics dels grups GAL són
equips tè
done
es

Perfil professsional equip tècnic GALs
Gerents
Directores tècniques
t
Tècnics/quees
Administrattius/ves

Tèccnics
50
0%

Adminiistratives
1 7%

Directores
tècniques
6%
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Dones

6
0
6
0

5
2
18
5

Gerents
50%

Gerents
17%

Tècniq
ques
60%
%

Homes

Entitats i institucions membres dels Grups d’Acció Local
Grup d'Acció Local
Consorci Leader Pirineu Occidental
Consorci GAL Alt Urgell ‐ Cerdanya
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Associació per la Ggestió 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

Número entitats
membres
31
14
35

Públiques

Privades

12
5
18

19
9
17

12

5

7

31

11

20

30
11
11
26
68
69

13
4
4
6
34
34

17
7
7
20
34
35

338

146

192

338 entitats formen part
dels 11 Grups d’Acció Local de
Catalunya
Públiques
43%

Privades
57%

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

Els grups Leader compten amb
350 representants

Dones
24%

Homes
76%
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3
ACTIVITATS

3.1
EIX 1. Servei tècnic de suport als grups GAL

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

3.3
EIX 3. Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres
estaments

3.4
EIX 4. Participació en projectes de desenvolupament rural i
cooperació

Aquest 2016
A
6 ha estat marcat
m
pels canvis en l’’estructura d
d’ARCA, tant a
n
nivell
tècnic com institucional. Un punt
p
i a partt que ha pe
ermès fer un
na
v
valoració
de
e les tasqu
ues que ha desenvolu
upat l’entita
at en els da
arrers
a
anys,
a la vegada que s’han defiinit i priorittzat les acc
cions que s’han
s
durant la resta del pe
d
d’impulsar
eríode.
En aquest se
E
entit, l’entita
at va
o
organitzar
8 tallers participatius arrreu
d territori que,
del
q
sota el títol
“Repensem
m ARCA!”, van
v servir per
p
c
crear
espaiss de debat on
o els equip
ps
tè
ècnics dels grups GAL poguessin
a
avaluar
i pro
oposar nove
es actuacion
ns
q formesssin part del nou
que
n Pla de
T
Treball
de l’e
entitat per a l’anualitat
2
2017.

3 EIX
3.1.
X 1. Serrvei tècnic de suport
s
als grups GAL
L
Co
om a resposta a les aporrtacions que els tècnics Leader
L
van fe
er en els talle
ers “Repensem
AR
RCA!”, durant el mes de
e setembre es va crear ell grup de tre
eball “Simplificació
do
ocumental”. Format perr representants dels equips tècnics dels
d
grups GA
AL, el DARP
P i les
Officines Coma
arcals, el gru
up es va reun
nir el dia 27 de
d setembre a la seu d
del DARP, a
Ba
arcelona, am
mb l’objectiu de
d cercar po
ossibles punts de millora que permete
essin la simp
plificació
do
ocumental en
n el procés de
d sol·licitud dels ajuts Le
eader.

Jornades i curs
sos
Se
essions form
matives “Ap
plicatiu per a la gestió telemàtica
t
d
dels
ajuts Le
eader”
15
5 i 17 de nov
vembre
Jo
ornades de trreball, emine
entment pràcctiques, per donar
d
a con
nèixer la nov
va eina per a la
ge
estió telemà
àtica dels aju
uts Leader. Les sessions van anar a càrrec d’Infforber Serveiis TIC,
l’e
empresa d’infformàtica ressponsable de
e desenvolup
par l’eina; i van
v tenir lloc a Montblanc
c, el dia
15
5 de novemb
bre, i a la Seu
u d’Urgell, el dia 17 de no
ovembre.

Ass
sistents: 38 a
assistents. 18 a la sessió de
e
Monttblanc, i 20 a la jornada de la Seu d’Urge
ell.

Jornada “Ap
plicatiu
per a la ge
estió
telemàtica dels
ajuts Leaderr”. La
Seu d’Urg
gell,
17 de novembre

(ARCA
A)
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““Networking
g d’ocupació
ó jove a la R
Ribera d’Ebrre”
1 de novem
18
mbre
Jo
ornada impulsada en el marc
m
del projjecte ODISS
SEU,
am
mb l’objectiu
u de dotar d’e
eines als jove
es en la cerc
ca
d’’ocupació en
n aquesta comarca, ja sig
gui afavorint el seu
arrrelament, fa
acilitant el seu retorn després d’un pe
eríode
d’’estudi fora de
d la comarcca o incentiva
ant l’arribada
a de
jo
oves d’altres procedèncie
es cap a aque
est territori ru
ural.
L’’acte central de la trobad
da fou la sess
sió de
networking, un espai din
nàmic de con
ntacte entre els
e
mpresaris/àrries i els jove
es assistents amb l’objecttiu de
em
ge
enerar oportunitats profe
essionals.

“Nettworking
d’ocup
pació jove
a la
a Ribera
d’Eb
bre”. Flix
(A
ARCA)

Assiste
ents: 30 assisstents. 7
empresaris/àrries de la comarca i 23 joves
un
niversitaris/àries.
V
Valoració:
3,5//4.

La
a sessió tam
mbé va servir per presenta
ar les eines
O
ODISSEU:
el “Pràcticum ODISSEU”, per poder fe
er
prràctiques en territoris rurrals, i l’“Eina Retorna” (w
web),
qu
ue permet po
osar en contacte joves professionals i
em
mpreses.
El programa de
d la jornada
a es va comp
pletar amb la
om gestiona
ar el talent jove, motiva
ació i
ponència “Co
eptes”, a càrrrec de la Srra.Imma Estivvill; i la visita
aa
re
diverses experiències prrofessionals impulsades al
erritori.
te

“Jorn
nada de Des
senvolupam
ment Local Participatiu
P
L
Leader
2016
6”
1 de desembre
Jorna
ada impulsad
da amb la co
ol·laboració del
d Departam
ment d'Agricu
ultura,
Rama
aderia, Pescca i Alimentacció; per tal de presentarr la nova con
nvocatòria
d’aju
uts Leader i, alhora, donar a conèixe
er algunes les accions que s’han
impu
ulsat
al
territ
tori
a
través
s
dels
projec
ctes
de coop
peració.
As
ssistents: 30
0 persones. 7 empresa
aris/àries
L’acte
e,
adreçat
al
s
equips
tèc
nics
dels
gru
ups
Leader
i
nes
de les Oficin
de la comarc
ca i 23 joves
s universitarris/àries
Coma
arcals
del DA
ARP,
es va es,
e majoritàr
estructurar
eriament,
b
que va
n dues partss: un primer bloc
e
procedènc
cies diverse
de
servirr per present
tar
els
ajuts
L
Leader
corre
esponents
a
l’anualitat
20
016,
i el
d la Ribera d’Ebre.
de
procé
és que cal se
eguir
per
ges
stionar
la
sev
va
tramitació
.
En
aquest
punt
també
Valoració: 3,47/5.
3
es va
an incloure dues ponències sobre la “Normativa
“
b
bàsica
en els processos
de ge
estió dels aju
uts” i “La lluita
a contra el frrau en els aju
uts Leader”.
Durant la segona part de l’actte es van pre
esentar els projectes de cooperació
c
F
i Canvvi Climàtic”, “ODISSEU”, “GUSTUM”, “Start-up
Leader “Energia Forest
N
i Vida Silvestre”, “C
Cowocat Rurral”, “Col·labo
orar x
Rural”, “Leader Natura
atge”; i el pro
ojecte estratè
ègic “Espais naturals de Ponent”.
P
paisa

Assisten
nts: 75 assiste
ents. Equips
tècnics i re
epresentants dels 11 grups
GAL, el DARP i less Oficines
Com
marcals, entre
e altres.
Valoració: 4,5/5.
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Po
onència “Le
es innovacio
ons en la lle
ei del proced
diment comú
ú de les adm
ministracion
ns
pú
úbliques”
15
5 de desemb
bre
errada forma
ativa a càrrecc del Col·legii de
Xe
Po
olitòlegs i So
ociòlegs de Catalunya
C
(C
COLPIS)
so
obre “Les inn
novacions en
n la llei del
prrocediment comú
c
de les administracio
a
ons
pú
úbliques”. Du
urant la sessió es van pre
esentar
els canvis de la Llei de procediment
p
t comú i
d
d la totalita
de
at de la
els terminis d’aplicació
er a l’aplicació de
Lllei; així com el procés pe
l’a
administració
ó electrònica al territori.

Assis
stents: 17 asssistents. Gerents, personal
adm
ministratiu i RA
AF dels 11 gru
ups GAL, i
representants del DAR
RP.

ormació ON
NLINE “Apliicatiu per a la gestió
Fo
te
elemàtica de
els ajuts Lea
ader”
21
1 de desemb
bre
ormació en líínia centrada
a en resoldre
e els
Fo
du
ubtes sorgitts durant l’ú
ús de l’aplica
atiu per tal
de
e millorar-ne
e el coneixe
ement, i pode
er explicar
aixxí el seu funcionament als
a possibles
be
eneficiaris de
els ajuts de cara
c
a la novva
co
onvocatòria.

Al llarg de l’an
nualitat 2016,, i ja en

el marc de
el projectte ODISS
SEU P
Programa
a per al retorn
r
i la
a inserció labora
al de jove
es al med
di
ru
ural, ARCAA ha impartit un
se
eguit de tallers i jornadess
arrreu del territtori, on
de
estaca la “Jo
ornada de
Trreball ODISS
SEU”,
ce
elebrada el 30
3 de juny a
La
a Seu d’Urge
ell.
(m
més informació
ó del projecte
OD
DISSEU: EIX4
4: Participació
ó
en
n projectes de
de
esenvolupame
ent rural i
co
ooperació)
Jornada
a de
Treba
all
ODISSEU
U. La
Seu d’U
Urgell
(ARCA
CA)
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R
Recepci
ó de vis
sites a territori
t
s Leade
er de Ca
atalunya
Du
urant l’any 2016, l’Assocciació d’Inicia
atives Rurals de Catalunyya, amb la co
ol·laboració dels
d
Grups d’Acció Local, ha co
oorganitzat 2 visites al te
erritori cata
alà de grups provinents
umen un tota
al de 16 partiicipants.
d’Estònia i Pollònia, que su
Visita del Grup
G
d’Acció
ó Local d’Es
stònia “Peip
psi Alutagus
se”
19 a 21 de setembre
s
Visita d’interrcanvi organitzada conjuntament amb
b el Consorcci GAL Alt
Urgell – Cerrdanya i el Consorci
C
Grup
p d'Acció Loccal Noguera - Segrià Norrd.
La trobada respon
r
a la necessitat
n
dels
d
propis grups,
g
ja reu
units en
anteriors ocasions, de
e focalitzar els
e interesso
os de coope
eració en
ogramació, i establir d’aq
questa mane
era possibles
s
l’actual perríode de pro
vies per a co
ol·laboracion
ns futures. La
a reunió es va
v centrar en
n sectors
d’interès com
mú com el tu
urisme de ne
eu i la promoció de l’esqu
uí nòrdic, el
turisme de natura
n
i en esspais protegits, i l’emprenedoria a less escoles. En
n
aquest darre
er àmbit d’acctuació, el grrup estonià i el Consorci Grup d'Acció
ó
Local Nogue
era - Segrià Nord van sig
gnar un acord
d on s’establleixen les
bases de co
ol·laboració per
p a transferrir el projecte
e “FER.CAT – Emprendre
e
a les escole
es rurals” a Estònia.
E
Durant l’esta
ada, la deleg
gació estonia
ana va visitarr l’Escola Sa
alvador Espri
riu
de Vallfogon
na de Balagu
uer, on s’ha desenvolupa
d
at el projecte “FER.CAT”;; i
el Castell de
e Montsonís,, un espai res
staurat i ada
aptat amb fina
alitats
turístiques.

Territoris GA
AL visitats: Consorci GAL
Alt Urgell - Cerdanya
C
i Con
nsorci Grup
d'Acció Loca
al Noguera - S
Segrià Nord.
Assistents:: 8 assistents. Delegació
formada perr representantts tècnics i
institucionals del grup GA
AL PEIPSI ALUTAGUS
SE, així com empresaris i
emprenedo
ors del territorri estonià.
Signatura
a de
l’acord de
col·labora
ació
FER.CA
AT.
Balague
er
(ARCA
A)

De
elegació del
GAL
G
PEIPSI
AL
LUTAGUSE.
Montsonís
M
(ARCA)

Viisita dels Grrups d’Acció
ó Local de Polònia
P
“Bra
ama Mazurs
skiej Krainy””,
“S
Stowarzysze
enie Laczy Nas
N Kanal Elblasky
E
LGD
D w Elblagu
u”, “Warmins
ski Zakatek”
”i
“S
Stowarzysze
enie Poludniowa Warmia”
16 i 17 de no
ovembre
anvi organitzzada conjunta
ament amb el
e Consorci Leader
L
de
Visita d’interca
esenvolupam
ment Rural del
d Camp.
De
Aq
questa visita respon a l’in
nterès ja mosstrat en ante
eriors intercan
nvis per esta
ablir
po
ossibles vin
ncles de col··laboració entre els gru
ups polonesos i el Cons
sorci
de
el Camp en l’àmbit del turisme
t
i l’e
emprenedoriia.
L’e
estada de la delegació polonesa
p
es va
v estructura
ar en dos parrts. Primeram
ment
ess van reunir amb
a
represe
entants del Departament
D
d’Agricultura
a i dels grupss
Le
eader Conso
orci Leader de
d Desenvolu
upament Rurral del Camp i Associació
ó pel
De
esenvolupam
ment Rural de
d la Catalunyya Central, per
p tal de trob
bar possibless línies
de
e treball conjuntes en el nou
n període de programa
ació.
L’e
endemà, la delegació
d
po
olonesa es va
a desplaçar fins
f
a Barberrà de la Concca, on
va
a visitar el “V
Viver de Celle
eristes”, entre
e d’altres inic
ciatives Lead
der impulsad
des al
territori.

Territori GAL visitat: Consorci
Leader de Desenvolupament Rurral
mp.
del Cam
Assisttents: 8 assisttents. Delegacció
formad
da per represe
entants tècniccs i
insttitucionals delss grups GAL
polonessos.

Reun
nió delegació
p
polonesa
–
d
delegació
catalana.
B
Barcelona
(ARCA)
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Comitès de Pilotatge dels projectes de Cooperació
Leader
Durant l’anualitat 2016, ARCA ha coorganitzat 4 trobades dels Comitès de Pilotatge dels
projectes de Cooperació Leader (convocatòria 2016) arreu del territori:

Segona reunió “Comitès de
Pilotatge Cooperació 2016”

Tercera reunió “Comitès de
Pilotatge Cooperació 2016”

Seu del Consorci per al
Desenvolupament de la Catalunya
Central. Cervera

Campus Terres de l’Ebre ‐ Universitat
Rovira i Virgili. Tortosa
15 de febrer

11 de gener

Cinquena reunió “Comitès de
Pilotatge Cooperació 2016”
Quarta reunió “Comitès de
Pilotatge Cooperació 2016”

Seu d’ARCA. Solsona

Banhs de Tredós. Salardú.

12 de setembre

2 i 3 de juny

Tercera reunió
dels “Comitès de
Pilotatge Cooperació
2016”.Tortosa
(ARCA)
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Assistència a actes i jornades
Més enllà de la formació impulsada des de la pròpia entitat, l’equip tècnic de l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya també assisteix a actes, jornades i cursos on es
tractin temàtiques d’interès.
Participar en aquestes trobades és clau per estar al dia dels projectes i les iniciatives que es
desenvolupen al territori. D’aquest 2016, en destaquen:

“IV Acte de Lliurament de
Certificats a les Empreses
Socialment Responsables dels
territoris Leader del projecte de
cooperació Gestió Sostenible
Rural”

Acte de celebració dels 20 anys del
Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya
Seu del CTFC. Solsona
1 de setembre

Església Museu de Sant Salvador.
Castellfollit de la Roca
9 de març

Grup de treball "Gastronomia i
Desenvolupament local i territorial"
- Regió Europea de la Gastronomia
2016 (CREG’16)

Jornada “Resiliència” amb el
Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible
(CADS)
Seu del CADS. Barcelona
21 d’octubre

Seu de PRODECA. Barcelona
7 d’octubre

Jornada sobre el “Canvi climàtic i
les noves oportunitats de gestió
energètica sostenible als territoris
rurals”
Castell de Montesquiu. Montesquiu
25 d’octubre
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Formació “Planificar per
organitzar-se de forma eficient”
Consell Comarcal del Solsonès.
Solsona
21 de desembre

3.2. EIX 2. Comunicació i difusió de projectes,
bones pràctiques i metodologies
Donar a conèixer i explicar la tasca que desenvolupen els grups GAL a les zones rurals és
imprescindible perquè la societat prengui consciència de la importància del programa Leader
al nostre territori.
En l’anterior període de programació, l’aplicació de la metodologia Leader va suposar
l’aprovació de 1.620 projectes, la creació de 1.697 nous llocs de treball i la consolidació de
més de 8.000 llocs indirectes. Unes dades que demostren l’èxit d’aquest programa, i la
repercussió que té sobre l’activitat econòmica i l’emprenedoria de les zones rurals.
Des d’ARCA, doncs, es treballa per visibilitzar aquesta tasca tot explicant, difonent i
comunicant les iniciatives i projectes Leader que s’impulsen al territori, buscant d’aquesta
manera ser cada vegada més presents davant la societat i els mitjans de comunicació
mitjançant:

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

per presentar el “Cicle d’emprenedors
rurals”. Un seguit d’entrevistes amb
l’objectiu de donar a conèixer diverses
experiències d’emprenedoria rural que
han rebut el recolzament del programa
Leader (Data d’emissió de l’entrevista:
4 de desembre).

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, 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.

La col·laboració d’Albert Puigvert
amb el programa de Ràdio 4 “Club
21, el club de les ments inquietes”,

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

Enguany, i com a resposta a les aportacions que els grups GAL van fer en els tallers
participatius “Repensem ARCA!”, es decideix aturar l’enviament dels butlletins electrònics de
l’entitat (Leader News – Butlletí Recursos), i difondre la seva informació a través d’altres
suports de l’entitat com són les xarxes socials i la plataforma desenvolupamentrural.cat.

Gestió de la comunicació entre els grups GAL i ARCA
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya disposa de diversos suports de comunicació
per visibilitzar la tasca que desenvolupen els grups i la pròpia entitat al territori.
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R
Recull
setmanal de
e finança
ament
De
es de l’entita
at s’elabora un
u recull settmanal amb
el finançamen
nt, subvenc
cions i altres
s ajuts que
at als Diaris Oficials (DO
OGC, BOE i
s’han publica
UR-Lex), i en
n altres supo
orts, que s’en
nvia als
EU
eq
quips tècnicss dels Grups d’Acció Loca
al.
Al llarg del 201
16 s’han envviat un total de
d
20
0 reculls de
e finançam
ment.

Com a conseqü
üència de la re
evisió
del Pla de Treball de l’entitat duta a
me durant els
s tallers “Repensem
term
ARC
CA!”, aquest document es
s deixa
d’env
viar als grups
s en data 8 de juliol.

R
Recull
mensual d’a
actes
Re
ecull mensu
ual amb els actes en qu
uè participen
n els Grups d’Acció Loc
cal. Es tracta
a d’un
do
ocument que
e engloba totes les activittats impulsad
des des dels grups GAL i/o que comp
pten
am
mb la particip
pació i col·lab
boració dels mateixos. Al llarg de l’an
nualitat 2016 s’han enviatt un
total de 12 rec
culls.
Aq
quest docum
ment s’envia a la Subdireccció Generall de Planifica
ació Rural, als equips tècnics
de
els Grups d’A
Acció Local, i també es fa
a extensiu als membres de
d l’Assembllea General de
l’e
entitat. Així mateix,
m
de la majoria delss actes que apareixen
a
al recull
r
se’n fa
a difusió a la
pla
ataforma dessenvolupame
entrural.cat, i a les xarxe
es socials d’A
ARCA.

P
Plataforma
a desenv
volupamentrural..cat
La
a plataforma
a de treball
de
esenvolupam
mentrural.catt és l’eina de
co
omunicació més
m rellevan
nt de l’entitat..
Estructurada en
e dues partts diferenciad
des; d’una
anda trobem
m la part exte
erna del web
b, on es
ba
de
etalla la inforrmació corpo
orativa de l’entitat: què
éss ARCA, info
ormació dels grups GAL, l’aplicació
de
el Desenvolu
upament Loccal Participatiu Leader
a Catalunya, projectes
p
i/o iniciatives qu
ue es
esenvolupen
n al territori, ja sigui per part
p dels
de
prropis grups GAL
G o bé dess d’altres enttitats de la
zo
ona, recursos bibliogràficcs, etc.
D’altra banda,, la plataform
ma disposa d’una
ntranet on els equips tèccnics dels gru
ups
in
G i del Servvei de Progra
GAL
ramació i
D
Dinamització
R
Rural
poden interactuar.
C
Cada
un dels tècnics disposa d’un perrfil
diigital que elss permet crea
ar espais de
tre
eball comunss. Es tracta d’una
d
eina de
e
tre
eball que afa
avoreix la relació entre ells
eq
quips tècnicss i fomenta la
a col·laboracció
en
ntre els diferrents territoriss Leader.
La
a plataforma
a desenvolup
pamentrural.ccat
s’ha convertit en un dels webs
w
de
eferència on es poden co
onsultar els actes
a
re
i les notícies relacionades
r
amb el
esenvolupam
ment rural; aiixí com proje
ectes
de
i iniciatives qu
ue s’impulsen
n al territori rural
r
atalà.
ca

Amb actualitzacions diàries dels
actualitat i ag
genda, a 31 de
d
apartats d’a
desembre de 2016 s’ha
avien publicat
705 n
notícies, 1.842
2 actes i
esdeveniments a l’aparttat d’agenda,, i
200
0 projectes Le
eader.

Da
ades de seg
guiment de la
l plataform
ma desenvollupamentrurral.cat
FO
ONT: Google Analytics
A

L’a
anàlisi estad
dístic que obttenim del Go
oogle Analytiics
en
ns permet co
onèixer dades sobre el no
ombre de vis
sites
re
ebudes i els continguts
c
més vistos, en
ntre d’altres
qü
üestions.
VIISITES
Du
urant el 2016
6, la plataforma
ha
a tingut:
11
1.571 usuariis
16
6.491 visites
s
47
7.712 pàgine
es visitades
s
Un
ns resultats molt
m similarss a l’anualitatt anterior, que demostren
n la consolida
ació d’aques
sta
plataforma com
m a font d’infformació de referència en l’àmbit del desenvolupa
ament rural
atalà.
ca
CO
ONTINGUTS
S
Sii observem els
e contingutss
més visitats, veiem
v
que la
pà
àgina iniciall de la
pllataforma és
s la que ha
tin
ngut més vis
sites,
se
eguida de la pàgina on ess
de
etalla l’agend
da amb els
acctes i esdeve
eniments
prrevistos i la dels
d
projectess
Le
eader. A con
ntinuació
s’e
enumeren le
es 10 pàginess
més visitades pels usuariss
du
urant l’anualitat 2016:

RÀNSIT
TR
En
n relació al trrànsit de la plataforma,
p
v
veiem
que el
66
6,6% dels us
suaris que accedeixen
a
a la
pllataforma ho
o fan a travé
és dels busc
cadors
(trrànsit de cerc
rca natural- sense
s
estar in
nfluenciat
pe
els serveis de
e pagament)), seguits d’u
un 17% que
en
ntren mitjanççant altres we
ebs, correus i/o enllaços
co
om són redr.e
es, arca-dr.ccat i
ag
gricultura.gen
ncat.cat, entre altres.
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W corpo
Web
oratiu arc
ca-dr.catt
Da
ades de seg
guiment del web corporratiu arca-drr.cat
FO
ONT: Google Analytics
A

El web corpora
atiu de l’entittat ha estat actiu
a
fins el mes
m d’octubre, moment
n el qual es va
v redireccio
onar el domin
ni arca-dr.catt a la plataforrma
en
de
esenvolupam
mentrural.cat..
El Google Ana
alytics ens pe
ermet analitzzar, doncs, le
es dades de visites i
ontinguts dels mesos de gener a octu
ubre de 2016
6.
co
VIISITES
urant el 2016
6, el web corrporatiu de l’e
entitat ha tingut:
Du
2.356 usuaris
s
3.065 visites
s visitades
8.386 pàgines
Aq
quests resulttats són lleug
gerament
su
uperiors a l’anualitat 2015
5, si
tenim en comp
pte que engu
uany tan
ols s’analitzen els 10 messos que va estar
e
operatiu
u el web.
so
ONTINGUTS
S
CO
n relació als continguts
En
més visitats, observem
o
ue la pàgina
a inicial
qu
de
el web és la que ha
tin
ngut més vis
sites,
se
eguida de la pàgina on
ess detallen less
ca
aracterístique
es dels
grrups GAL soccis
d’A
ARCA.
En
n el quadre següent
s
s’e
enumeren le
es 10
pà
àgines més visitades
v
pe
els usuaris durant
l’a
anualitat 2016:

RÀNSIT
TR
t
que accedeix
a
al web corporratiu
El 54,8% del trànsit
a a través de
els buscado
ors (trànsit de
d’ARCA ho fa
erca natural - sense estarr influenciat pels
p
serveis de
ce
pa
agament), se
eguits d’un 27
7,6% que en
ntren mitjançant
alttres dominis (trànsit de referència),
re
c
com
són
de
esenvolupam
mentrural.cat i reempresa
a.org, entre altres.
a
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X
Xarxes
So
ocials
AR
RCA utilitza les xarxes so
ocials per do
onar
a conèixer les actuacions que
q es
esenvolupen entorn al pro
ograma
de
Le
eader arreu del
d territori, especialment
e
t les
im
mpulsades pe
els socis de l’entitat; a la
ve
egada que difon informacció
de
e rellevància en l’àmbit de
el
de
esenvolupam
ment rural com
m actes,
jorrnades, articcles i noves regulacions,
r
na
acionals i inte
ernacionals, que poden ser
s
d’iinterès i utilittat per als se
eus seguidors.
Ells perfils socials i els webs
w
d’ARCA
A
es
stan enllaça
ats directament, de tal
manera que tota la comu
unicació de
entitat està interrelacion
i
nada.
l’e
Al llarg del 201
16, els perfilss de l’entitat a les
arxes socialss segueixen la tendència
xa
d’a
anualitats an
nteriors, augmentant el seu
s
no
ombre de se
eguidors en 624 person
nes.
Un
n fet que co
onfirma la im
mportància que
q
te
enen les xarx
xes socials en la
co
omunicació de l’entitat.

@
@desruralcat
t
ors
1.270 seguido
s directes
+ de 500 tuits
ntitat té 419 nous
n
seguido
ors,
El perfil de l’en
et que repressenta un aug
gment d’un 49% vers l’a
any 2015.
fe
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Els seguid
dors d’ARCA
A a les
xarxes socials han augm
mentat
gairebé en un 50% l’any
y 2016
- 2015: 1.267 seguido
ors
- 2016: 1.891 seguido
ors

RCA Desenv
volupamentt Rural
AR
62
21 seguidors
s
+ de 450 postts directes
ntitat té 205 nous
n
seguido
ors,
El perfil de l’en
et que repressenta un aug
gment d’un 49% vers l’a
any 2015.
fe

N
Notorieta
at en els mitjan
ns de co
omunic
cació
Associació d’Iniciatives
d
R
Rurals
de Ca
atalunya fa especial incidència en la d
difusió i
L’A
co
omunicació de
d les actuaccions i projecctes que es desenvolupen
d
n en el marcc del program
ma
Le
eader a Cata
alunya, amb l’objectiu d’a
augmentar la
a presència dels grups GAL, i la se
eva
prròpia, als mitjans de co
omunicació.
Am
mb aquest objectiu, i en paral·lel a less eines comu
unicatives prròpies de l’en
ntitat, ARCA i els
grrups han elab
borat un seguit de notes
s de premsa, comunicatts i notícies que s’han difós
en
ntre els mitjans de comun
nicació més adequats, de
epenent del perfil de cada projecte i/o
o
acctuació.
En
nguany cal destacar
d
la col·laboraciió

am
mb el programa de Ràdio 4 “Clu
ub
21
1, el club de
d les mentts inquietes
s”,
pe
er presentar el “Cicle d’e
emprenedorrs
ru
urals”. Un se
eguit d’entrevvistes amb
l’o
objectiu de do
onar a conèixer diversess
exxperiències d’emprenedo
d
oria rural que
e han
re
ebut el recolzzament del prrograma Lea
ader.
ARCA, va serr
Allbert Puigverrt, gerent d’A
l’e
encarregat de
e presentar el
e cicle
d’e
emprenedors rurals, a la
a vegada que
e va
fer pedagogia del que sign
nifica el
ADER pels te
erritoris ruralss
prrograma LEA
ca
atalans.
(E
Està previst que
q durant ell primer trime
estre
de
e l’anualitat 2017
2
s’emetiin 4 entrevisttes a
prrojectes Lead
der catalans))
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G
Grups
G
GAL
i AR
RCA com
m a rec
curs de coneixe
ement
Du
urant l’any 2016, l’Assocciació d’Inicia
atives Rurals de Catalunyya i els grupss GAL han
pa
articipat en diverses
d
jorna
ades, semina
aris de treball i tallers enttorn el desen
nvolupamentt rural
orrganitzats pe
er altres entita
ats i institucions, amb l’objectiu de diffondre els prrojectes i les
iniciatives que
e s’impulsen arreu del terrritori en el marc
m
del programa Leader.
n concret, s’h
ha participat a:
En

“II Programa
P
de
e Dones del Món
Rura
al i Marítim 2016-2020”
25 de
d maig

JJornada partiicipativa de treball
t
impulssada pel
D
Departament
t d'Agricultura
a, Ramaderiia, Pesca i
A
Alimentació,
amb l'objectiiu d'elaborarr el "II PROG
GRAMA
D DONES DEL
DE
D MÓN RURAL I MAR
RÍTIM 2016-2
2020".
L
L'acte,
obert a les entitatss associative
es de dones d’arreu
d
d Catalunya
de
a, es va estru
ucturar en grups de treba
allta
allers centratts en les tem
màtiques de q
qualitat de vida;
e
emprenedoria
a, activitat ecconòmica i lid
deratge; visibilitat i
reconeixement; participacció i transverrsalitat.
ARCA va serr l’encarregada de dina
A
amitzar el taller
c
centrat
en la
a “Visibilitat i reconeixe
ement”.

Prese
entació de
la jornada.
j
Ba
arcelona
(A
ARCA)

“Bizz Barcelona”” el saló
per a pimes, em
mprenedoria
ai
ònoms
autò
1 de
e juny

Bizbarcelona
B
a, el saló pe
er a pimes, e
emprenedorria i
a
autònoms
és
s una iniciativa promogud
da per l'Ajun
ntament
d Barcelona
de
a, la Generaliitat de Catalu
unya, la Caix
xa, la
D
Diputació
de Barcelona, PIMEC
P
i la C
Cambra de Comerç
d Barcelona
de
a; amb l’objecctiu que PIMES, emprenedors i
a
autònoms
puguin trobar totes les solu
ucions per fer
c
créixer
els se
eus negocis de
d forma àgil i eficaç.
En l’edició d’aquest
E
d
201
16, els grups
s GAL i ARC
CA van
s
ser-hi
presen
nts per expllicar el func
cionament dels
a
ajuts
Leaderr als visitantts.
E tècnics de
Els
e l’entitat van
n assessorarr als assisten
nts
in
nteressats de
es de l’estan
nd que “Catalunya Emprè
èn” va
m
muntar
al saló.

Estan
nd
Catalun
nya
Emprè
èn.
Barcelo
ona
(ARCA
CA)
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“I Jornades d’aprofitament i
cultiu de Plantes Aromàtiques i
Medicinals dels Pirineus”
8 i 9 d’octubre

“Congreso sobre
Despoblamiento en Zonas
Rurales”
20 i 21 d’octubre

Jornades impulsades pel Parc de les Olors d’Araós i
l'EMD d'Araós, amb l’objectiu de fer una petita avaluació
de l'estat actual de les Plantes Aromàtiques i Medicinals
(PAM) del Pirineu Català.
Albert Puigvert, gerent d’ARCA, va participar a les
jornades amb la ponència “Programes de suport de
l’administració pública a noves iniciatives del món
agrari”.

Congrés impulsat per la Diputació de Càceres, amb
l’objectiu d’analitzar la situació de molts municipis
espanyols que pateixen pèrdues de població i posar
sobre la taula possibles solucions a aquest problema. La
trobada volia posar en comú la situació que viuen els
territoris perjudicats pels greus problemes de
despoblació i envelliment de la població i que afecten,
de forma més activa, a l’espai rural de l’interior de la
península.
Al Congrés hi van participar tècnics i especialistes en
demografia i altres sectors de desenvolupament rural.
Gemma Estany, tècnica de projectes i cooperació d’ARCA,
va presentar la ponència “Oportunitats de
desenvolupament territorial a través de l’economia
circular”, on es detallaven tres dels projectes Leader més
representatius impulsats a Catalunya:
“Impulsar l’economia verda i circular en el marc del Leader”,
“Energia, Boscos i Canvi Climàtic”, i el “Programa Odisseu
per al retorn i la inserció laboral de joves al medi rural”.
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3.3. EIX
3
X 3. Re
epresen
ntativita
at i pressència d
de la xa
arxa
c
catalan
na en altres esstaments
Reunions de la
a Red Española
E
a de De
esarrollo
o
Rural (R
ReDR)
iació d’Iniciattives Rurals de
d Catalunya
ai
L’Associa
els grupss GAL catala
ans són socis
s de la Red
Española
a de Desarro
ollo Rural (Re
eDR) des de
el
gener de
el 2010. El prresident d’A
ARCA és voc
cal
de la Junta Directiv
va de la ReDR, i des del 27
embre de la Comissió
de juny de 2013, me
ent de la Junta i Tresorrer de l’entittat.
Permane
Com a ta
al, ha assistitt a les reunio
ons de Junta
Directiva
a i d’Assembllea General de la xarxa
estatal, a més d’altre
es esdevenim
ments que s’h
han
convocatt al llarg de l’any.
Així, dura
ant l’any 201
16, Rovira ha
a assistit a les
següentss reunions:

Reunionss de la Ju
R
unta
D
Directiva
a
La Junta Dire
L
ectiva de la ReDR
R
s’ha
re
eunit els diess 25 de febrrer, 28 de
ju
uny i 24 d’occtubre, a la seu de la
p
pròpia
entitat.. Miquel Rov
vira ha
a
assistit
a les ttres trobades
s en
re
epresentació
ó dels grups GAL
catalans.
Jun
nta
Direc
ctiva.
Madrid
d,25 de
febrer (ReDR)
(R

Reunionss de l’Ass
semblea
L’Assemblea
L
a General de
e la ReDR va
a
t
tenir
lloc el dia
d 29 de jun
ny, a la seu
d Ministeri d’Agricultura
del
a, Alimentaciió
i Medi Ambie
ent. L’acte va
a comptar
a
amb
la presè
ència de Miq
quel Rovira i
A
Albert
Puigve
ert, presiden
nt i gerent de
l
l’entitat
respe
ectivament.
Intervenció de
d
Miquel Rovirra
durant la reun
nió
d’Assemblea
a.
Madrid (ReDR
R)
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Altres reunions informatives
Miquel Rovira i Albert Puigvert també han participat a la reunió informativa organitzada per la
ReDR per presentar la normativa i les bases reguladores sobre la creació de Grups
Operatius supraautonòmics de l'Associació Europea d’Innovació - AEI.
La vocal assessora sobre l'AEI de la DGDR del MAGRAMA, Isabel Bombal, va ser l’encarregada
de detallar la normativa i el funcionament per a la creació d'aquests grups a nivell supraautonòmic.
Una reunió que va tenir lloc el dia 30 de març, a la seu de la pròpia ReDR.

Reunions ARCA – DARP
ARCA i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es reuneixen periòdicament
per tal de fer el seguiment del Pla de Treball de l’entitat.
Al llarg del 2016 han tingut lloc diverses reunions de treball:
Æ 15 de juny. Reunió de caire institucional entre Miquel Rovira i Albert
Puigvert, en representació d’ARCA, i el director general de
Desenvolupament Rural, el Sr.Oriol Anson, amb l’objectiu de presentar
el Pla de Treball de l’entitat i les actuacions que s’impulsen en
aquest sentit. La reunió va tenir lloc a la seu del DARP, a Barcelona.
Æ 30 de juny. Reunió de treball per presentar els resultats obtinguts en
els tallers “Repensem ARCA!”, realitzats conjuntament amb els grups
GAL durant el mes de juny. L’acte tingué lloc al CETAP de La Seu
d’Urgell, i va comptar amb la presència del director general de
Desenvolupament Rural, el Sr.Oriol Anson; la subdirectora general de
Planificació Rural, la Sra.Laura Dalmau; i Albert Puigvert, gerent
d’ARCA.
Æ 27 de setembre. Reunió de treball centrada en les jornades
formatives que l’entitat preveu impulsar de cara a l’anualitat 2017, i
l’estat de les convocatòries Leader i de cooperació. L’acte tingué lloc
a la seu de DARP, i va comptar amb la presència de la subdirectora
general de Planificació Rural, la Sra.Laura Dalmau; el cap del Servei de
Programació i Dinamització Rural, el Sr.Josep Maria Martí; i Albert
Puigvert, gerent d’ARCA.
Æ 4 d’octubre. Trobada amb el Servei d’Innovació Agroalimentària del
DARP, amb l’objectiu de planificar les jornades/actuacions que els grups
Leader volen impulsar en el marc del Pla Anual de Transferència
Tecnològica 2017. La reunió va tenir lloc a la seu del DARP, i va comptar
amb la presència de Maria Josefa de Ribot, cap del Servei d’Innovació
Agroalimentària del DARP; i Albert Puigvert, gerent d’ARCA.

Així mateix, i amb un caire més institucional, representants de la Junta d’ARCA es van
reunir amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Sra.Meritxell
Serret i el director general de Desenvolupament Rural, el Sr.Oriol Anson. Una trobada on els
membres de la Junta van poder exposar la situació de l’entitat, i presentar les línies de treball
fixades per aquest nou període de programació.
Aquesta trobada tingué lloc el dimecres, 2 de març, a la seu del Parlament de Catalunya.
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Reunions ARCA – Grups GAL
Els grups GAL i ARCA es troben periòdicament, ja sigui a les reunions de gerents, o bé en
jornades formatives arreu del territori. Tot i aquest contacte personal i el “feedback” constant que
hi ha entre la xarxa i els grups, en algunes ocasions s’han hagut d’organitzar trobades
específiques per tal de tractar més profundament determinades temàtiques.
En aquest sentit, al llarg del 2016 s’ha organitzat:
Æ Una reunió centrada en la creació dels grups de treball del projecte
PECT “BCN SMART RURAL”, celebrada amb els grups Leader
implicats el dia 30 d’agost, a Solsona.
Æ Una trobada per preparar la nova convocatòria d’ajuts a la
cooperació per a l’anualitat 2017. Aquesta reunió va tenir lloc a la
seu del Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord, a
Balaguer, el 19 de setembre.
Æ Una reunió amb tots els gerents per donar a conèixer les novetats de
l’“Aplicatiu per a la gestió telemàtica dels ajuts Leader”. L’acte va
tenir lloc el 25 d’octubre a Montesquiu.

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 2016 han tingut lloc un total d’11 reunions, celebrades
totes elles a la seu central del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (Barcelona):

13 gener / 3 de febrer/ 2 de març
6 d’abril/ 4 de maig/ 1 de juny/ 6 de juliol
8 de setembre/ 5 d’octubre/ 2 de novembre/ 14 de desembre

Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2007 – 2013 / 2014 – 2020
El Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya es reuneix periòdicament per fer el seguiment i
l’avaluació de l’aplicació del Programa de Desenvolupament Rural a Catalunya.
Enguany, el Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya 2007-2013 i el Comitè de Seguiment
del PDR de Catalunya 2014-2020 es van reunir el dia 21 de juny a Lleida, a la seu del
Departament d’Agricultura. Per part d’ARCA van assistir-hi el president de l’entitat, Miquel Rovira,
i el gerent, Albert Puigvert.
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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

El projecte ODISSEU està impulsat per la Direcció General de
Desenvolupament Rural i la Direcció General de Joventut, a partir d’una
iniciativa conjunta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i la
Fundació del Món Rural, amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local
Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.
El programa ODISSEU pretén incentivar i facilitar el retorn dels i les
joves cap al medi rural, tot creant un programa que faciliti la seva
inserció laboral i que promogui el seu compromís social amb el
territori rural. El programa vol actuar de forma transversal sobre els
agents que incideixen en aquesta transició, i porta a terme accions de
divulgació i sensibilització sobre els impactes de la migració juvenil de les
zones rurals.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE

Anualitat 2011
•

•
•
•

- 1a fase del projecte

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).
Viatge d’intercanvi per conèixer el model quebequès de “Place aux Jeunes en région”.
Identificació i anàlisi de fins a 55 programes i projectes per al retorn de joves rurals
d’àmbit europeu i internacional.
Elaboració d’una la metodologia d’intervenció del programa.
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Anualitats
2012-13-14
- 2a fase del projecte
•

•
•
•
•

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.
Inici de les actuacions ODISSEU Territorials, escollides segons les Taules de
Concertació
Ampliació de les diagnosis territorials a 7 comarques més: Priorat, Alt Urgell, Garrotxa,
Berguedà, Conca de Barberà, Garrigues i Montsià.
Es realitzen un total de 151 actuacions territorials (ponències, tallers, taules-debat, etc.)
que compten amb 6.507 participants.
Inici del 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.

Anualitat 2015
•
•
•
•

- Prova pilot “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”

S’impulsen, com a prova pilot, els Ajuts al Pràcticum Odisseu 2015-2016 (finançats
per la Direcció General de Joventut i la Secretaria d’Universitats i Recerca).
Es llença la primera convocatòria d’ajuts (novembre), que es tanca amb la
subvenció de 12 llocs de pràctiques ODISSEU.
Es participa en l’organització del XVIII Fòrum d’Estudis sobre la Joventut: “Joves i
nova ruralitat: reptes i oportunitats”.
S’imparteixen, amb el suport de la Diputació de Lleida, 4 xerrades dirigides a joves que,
sota el títol “Ser (jove) rural al segle XXI", tenen com a objectiu que els joves de l’àmbit
rural prenguin consciència del valor del seu territori d’origen.

ACTUACIONS 2016

Anualitat 2016

- Redefinició del projecte
- Consolidació dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”

Durant l’anualitat 2016 la coordinació del projecte recau en el grup Leader Consorci GAL Alt
Urgell – Cerdanya. És en aquest moment que es creu necessària una redefinició del públic al
qual es dirigeix el projecte que permeti visualitzar al màxim la iniciativa, i anar més enllà de les
zones rurals. Així, i sense perdre de vista que el públic diana són els joves que viuen o són
originaris dels territoris rurals, es defineixen 5 àrees/cercles de treball:
1. Cercle IN - Talent jove del territori: accions dirigides als estudiants del segon curs de
Batxillerat i de Cicles Formatius que hi ha als centres d’ensenyament dels territoris rurals.
L’objectiu és crear una base de dades ODISSEU amb aquests estudiants, i vincular-los al
projecte abans que marxin a estudiar a les zones urbanes.
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2. Cercle OUT- Talent Jove que es troba fora del territori: les accions d’aquest cercle es basen
en joves que es troben estudiant o treballant fora del territori. L’objectiu és conèixer les raons i
inquietuds que els porten a romandre fora dels territoris rurals i les seves possibilitats - opcions
de futur, i fer que retornin i treballin al territori rural.
3. Cercle EMPRESA i sector econòmic: conjunt d’accions que fomentin la relació entre les
empreses, les universitats i les borses de treball que aquestes ofereixen. Cal tenir en compte
que les empreses són les receptores del talent jove que ha de tornar al territori i, per tant, la seva
implicació en el projecte és clau.
4. Cercle INCOMING - Antenes d’acollida: en aquest espai de treball, i aprofitant el coneixement i
la proximitat dels grups Leader amb els agents del territori, es vol iniciar una nova línia d’actuació
basada en la creació d’una “Guia de recursos del territori”, on es recullin els recursos i
instruments que pot oferir el món rural a les persones nouvingudes, facilitant així la seva
integració.
5. Cercle AGRICULTURA: en aquest espai es planteja fer un seguiment i anàlisi del perfil de joves
que s’incorporen al sector agrari, per tal de proposar possibles accions de millora de cara a un
futur.
Durant aquesta anualitat, la implicació d’ARCA en el projecte es concreta en:
1- Donar suport a la coordinació i execució d’ODISSEU mitjançant:
• La difusió del projecte en actes i altres institucions.
• L’organització de la “Jornada de treball ODISSEU” amb els tècnics Leader i de joventut
implicats en el projecte (La Seu d’Urgell - 30 de juny).
• La formació a les cèl∙lules tècniques d’ODISSEU, en modalitats de pràctiques i
accions/materials del projecte (Solsona - 30 d’agost).
A més de participar en diverses sessions informatives com la Taula de Concertació de la Ribera
d’Ebre (Móra d’Ebre – 16 de setembre); la reunió amb els agents d’ocupació de l’Urgell (Tàrrega – 7
d’octubre); i la taula de Concertació del Montsià (Amposta – 14 d’octubre), entre altres.
2- Impulsar accions en el marc del “Cercle EMPRESA” a través de:
•
•

Coordinació de la jornada “Networking d’ocupació jove a la Ribera d’Ebre” (Flix - 18 de
novembre), impulsada per la Direcció General de Joventut.
Les accions PRÀCTICUM ODISSEU 2016-2017:
‐ Preparació de la primera convocatòria oficial dels Ajuts al Pràcticum Odisseu 20162017.
‐ Elaboració dels materials
per al Pràcticum: Document
- Contactes de Pràctiques
Universitàries (actualització i
maquetació); Fitxes
comarcals - contactes de
pràctiques (revisió i
maquetació de 7 fitxes).
‐ Difusió per a la cerca
d’empreses.
‐ Assessorament puntual a
empreses interessades en
acollir joves en pràctiques.

Fitxes
comarcals contactes de
pràctiques
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“BCN SMART RURAL” - Projecte d’Especialització i Competitivitat
Territorial (PECT)
Aquest 2016 ARCA ha participat en la definició i redacció del projecte “BCN Smart Rural:

Valorització i innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de
Barcelona no metropolitana”. Un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
que s’emmarca en el programa operatiu FEDER 2014-2020 de la Unió Europea.
Aquesta tasca ha suposat la participació de l’entitat en reunions, tallers i jornades de treball amb
les entitats que participen en el projecte, i que s’han desenvolupat al llarg del segon semestre del
2016.
El projecte. Objectius
Impulsar i desenvolupar una estratègia
intel·ligent de desenvolupament
territorial – rural, sustentada en la
innovació i el coneixement aplicats,
propiciant la producció sistemàtica de nous
productes, serveis i solucions lligats a la
valorització i millora del sector
agrosilvopastoral en l’àmbit no metropolità
de la província de Barcelona.
El projecte es fixa un segon objectiu centrat
en articular un sector “rural intel·ligent”,
millorant la relació entre el món urbà i el
seu entorn.
On es desenvoluparà?
El projecte es desenvoluparà en l’àmbit de la demarcació de Barcelona no metropolitana,
configurada per la Catalunya Central, a més de les comarques del Maresme, Alt Penedès i el
Garraf. Amb la voluntat, de cara a la nova convocatòria PECT prevista pel 2018, de plantejar-lo a
les 4 demarcacions catalanes.
Com s’estructura?
El PECT “BCN Smart Rural” està estructurat en 4 projectes. El projecte 1 és transversal i fa
referència al Centre “BCN-Smart Rural”, encarregat d’impulsar l’especialització i la competitivitat al
món rural i la continuïtat al llarg del temps del PECT. Els altres tres projectes de tipus específic
estan destinats a la gestió forestal per una economia verda i circular “Bosc Verd - Bosc Viu”; a
l’activitat productiva d’alt valor ecològic “Agrosilvopastura”; i al programa de promoció econòmica
“Rural Actiu”.
Cada projecte es desglossa en operacions i aquestes en actuacions. En total hi ha 4 projectes, 11
operacions i 21 actuacions.
Qui hi participa?
“BCN Smart Rural” està liderat per la Diputació de Barcelona, que actua com a entitat representant
del PECT, i compta amb 3 entitats sòcies beneficiàries: la pròpia Diputació de Barcelona, el Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya i ARCA; a més de 9 participants, d’entre els que destaquen els
4 grups Leader de la província de Barcelona (Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central - Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura Associació́ per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central).
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e projectess de cooperació entre elss
els
g
grups
GAL en
e l’àmbit de l’eficiència
e
energètica.
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RUR
RENER: xarxa
a que engloba
a projectes de petites
comunitats
c
rurrals europees per a la neutra
alitat
energètica
a.
Club
b del Pacte d’’Alcaldes: gru
up de treball im
mpulsat
per la “Xarxa de ciutats i p
pobles cap a la
l
sos
stenibilitat”, qu
ue es centra e
en la coordinac
ció de
les actuacions municipals
m
en temes d’eficiè
ència
energèticca i energies renovables.

A llarg de l’anualitat 2016
6, ARCA parrticipa en jorn
nades i/o reu
unions de treball
d
d’ambdues
in
niciatives per tal de cerca
ar possibles col·laboracio
ons i/o accions
c
conjuntes.
A
Així,
els dies 11 i 12 de febrer
f
, va as
ssistir a la re
eunió
d
d’Assemble
ea General de
d RURENER
R, en representació dels grups Leade
er
c
catalans,
aixxí com al grup
p de treball celebrat
c
dura
ant la trobada
a, per tal
d
d’intercanvia
ar experièncie
es i bones pràctiques sobre eficiència
a energètica
a
d
desenvolupa
ades als territtoris rurals. En
E aquest se
entit, des de l’entitat, i
j
juntament
am
mb el grup Le
eader del Ripollès, es va
a elaborar un
na fitxa resum del
p
projecte
de cooperació
ó Leader ENFOCC, com a exemple de
d bona pràcctica
t
transferible
a altres regio
ons europeess.
El dia 11 d’octubre, ARCA també va
participarr la reunió d’Assemblea
General Extraordinàrria de RUREN
NER,
sentació delss grups Lead
der
en repres
catalans.. En aquest cas
c la participació
fou ON-L
LINE.

Assemblea
a
RURENER
R.
Beaujolais Vert
V
(ARCA)

A
Altres
c
col·labo
oracions
s
R
RURAL
S
SMARTG
GRIDS A CATALU
UNYA - Grup
G
de T
Treball
El dia 4 d’oc
E
ctubre, ARC
CA va particip
par al grup de
e treball “Esttratègia Nac
cional Rural Smartgrids
s
a Catalunya
a”.
P
Prenent
com
m a punt de partida
p
la tascca realitzada
a fins al mom
ment per part del Col·legi d’Enginyers
A
Agrònoms
de
e Catalunya i la Fundació
ó del Món Ru
ural, amb l’organització d
del congrés “Rural
“
Smartt
G
Grids”,
i l’ICA
AEN i LocalR
Ret; i amb el suport institu
ucional nece
essari, es pre
etén impulsa
ar una
e
estratègia
n
nacional
que
e contempli les xarxes elèctriques
e
intel·ligents
s al món rurral.
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4
COMPTES
ANUALS

4.1
Compte de Resultats abreujat exercici 2016/
comparativa exercici anterior

4.2
Balanç de Situació abreujat exercici 2016/
comparativa exercici anterior

4.1. Compte de Resultats abreujat exercici 2016/
comparativa exercici anterior

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2016

2015

1. Ingresos por las actividades

200.961,43

198.668,32

a) Ventas y prestaciones de servicios

14.856,00

5.002,23

b) Ingresos recibidos con carácter periódico

40.290,49

35.745,49

0,00

0,00

145.814,94

157.920,60

2. Ayudas concedidas y otros gastos

(568,69)

(6.250,64)

a) Ayudas concedidas

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y otros ingresos

(568,69)

(6.250,64)

b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio del cargo de miembro del órgano de gobierno

0,00

0,00

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

0,00

0,00

5. Aprovisionamientos

0,00

0,00

6. Otros ingresos de las actividades

0,00

0,00

a) Ingresos por arrendamientos

0,00

0,00

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente

0,00

0,00

(133.728,59)

(167.145,73)

8. Otros gastos de explotación

(56.890,84)

(48.938,34)

a) Servicios exteriores

(52.010,84)

(48.938,34)

a1) Investigación y desarrollo

0,00

0,00

a2) Arrendamientos y cánones

0,00

0,00

a3) Reparaciones y conservación

0,00

0,00

(27.799,67)

(172,34)

7. Gastos de personal

a4) Servicios profesionales independientes

0,00

0,00

(24,28)

(20,33)

a7) Servicios bancarios

(903,65)

(840,25)

a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

(511,00)

(8.950,39)

a5) Transportes
a6) Primas de seguros

a9) Suministros
a10) Otros servicios
b) Tributos

(406,70)

(685,66)

(22.365,54)

(38.269,37)

0,00

0,00

(4.880,00)

0,00

d) Otros gastos de gestión corriente

0,00

0,00

9. Amortización del inmovilizado

0,00

(172,48)

10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al resultado

0,00

0,00

11. Exceso de provisiones

0,00

0,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00

0,00

a) Deterioros y pérdidas

0,00

0,00

b) Resultados por enajenaciones y otros

0,00

0,00

13. Otros resultados

0,00

0,00

9.773,31

(23.838,87)

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las actividades

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
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4.1. Compte de Resultats abreujat exercici 2016/
comparativa exercici anterior

14. Ingresos financieros

0,00

0,00

15. Gastos financieros

0,00

0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

17. Diferencias de cambio

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

a) Deterioros y pérdidas

0,00

0,00

b) Resultados por enajenaciones y otros

0,00

0,00

II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I +II)
19. Impuestos sobre beneficios
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III + 19)
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0,00

0,00

9.773,31

(23.838,87)

0,00

0,00

9.773,31

(23.838,87)

4.2. Balanç de Situació abreujat exercici 2016/
comparativa exercici anterior

ACTIVO

2016

2015

A. ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

I. Inmovilizado intangible

0,00

0,00

II. Inmovilizado material

0,00

0,00

III. Inversiones inmobiliarias

0,00

0,00

IV. Bienes del patrimonio cultural

0,00

0,00

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo

0,00

0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo

0,00

0,00

105.541,47

129.427,41

0,00

0,00

64.071,40

20.620,92

B. ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y
otras cuentas a cobrar

6.376,36

14.532,70

2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas

0,00

0,00

3. Patrocinadores

0,00

0,00

4. Otros deudores

0,00

0,00

5. Personal

0,00

0,00

57.695,04

6.088,22

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes

0,00

0,00

III. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo

0,00

0,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

0,00

V. Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

41.470,07

108.806,49

105.541,47

129.427,41

1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios

6. Activos por impuesto corriente y otros créditos con las administraciones
públicas

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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4.2. Balanç de Situació abreujat exercici 2016/
comparativa exercici anterior
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

2015

A. PATRIMONIO NETO

90.524,13

72.197,06

A-1) Fondos propios

90.524,13

72.197,06

I. Fondos dotacionales o fondos sociales

0,00

0,00

1. Fondos dotacionales o fondos sociales

0,00

0,00

2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar

0,00

0,00

II. Fondos especiales

0,00

0,00

80.750,82

96.035,93

0,00

0,00

9.773,31

(23.838,87)

VI. Aportaciones para compensar pérdidas

0,00

0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros
ajustes

0,00

0,00

1. Subvenciones oficiales de capital

0,00

0,00

2. Donaciones y legados de capital

0,00

0,00

3. Otras subvenciones, donaciones y legados

0,00

0,00

4. Ingresos fiscales a distribuir

0,00

0,00

B. PASIVO NO CORRIENTE

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo

0,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

15.017,34

57.230,35

0,00

0,00

7.883,36

0,00

0,00

0,00

7.883,36

0,00

0,00

0,00

7.133,98

57.230,35

0,00

0,00

393,41

13.768,24

0,04

28.416,24

6.740,53

15.045,87

5. Anticipos de usuarios

0,00

0,00

V. Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

105.541,47

129.427,41

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades
estatutarias
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

C. PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Acreedores varios
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
4. Pasivos per impuesto corriente y otras deudas con las administraciones
públicas

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
T+ 34 973 48 16 44 F+ 34 973 48 11 34
Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona (Lleida)

www.desenvolupamentrural.cat

