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1

Salutació del President

Aquest 2017 s’ha caracteritzat per la implementació de les primeres
accions sorgides dels tallers “Repensem ARCA!”, celebrats
conjuntament amb els equips tècnics dels Grups d’Acció Local al
llarg de l’anualitat 2016, i que van servir per definir el Pla de Treball
de l’entitat i les actuacions a desenvolupar. Així, i com a suport
tècnic als grups, s’ha dissenyat el primer “Pla de Formació” d’ARCA,
centrat en donar resposta a les necessitats i demandes dels tècnics i
tècniques Leader en àmbits tan diversos com: la gestió i planificació
de projectes a nivell europeu; el coneixement i gestió de noves fonts
de finançament (crowdfunding, matchfunding...); formació sobre
temes innovadors de desenvolupament rural (economia circular);
habilitats directives; eines de comunicació; etc.; sense deixar de banda la formació en gestió
administrativa, contractació pública i gestió d’ajuts Leader. Un Pla que ha comptat amb l’aprovació i
els consens de tots els socis de l’entitat i que s’implementarà al llarg de l’anualitat 2018.
En aquest eix de treball, i juntament amb els grups, destaca la creació i coordinació de dos nous
grups de treball centrats en el disseny i execució de les memòries d’activitat dels GAL, i la posada en
marxa de l’“Aplicatiu Leader” per a gestió d’expedients.
En l’àmbit de la comunicació i la difusió, aquest 2017 cal destacar el disseny del “Pla de
Comunicació” d’ARCA i els grups GAL. Elaborat de forma conjunta, i amb el recolzament de
l’empresa DÍVIK COMUNICACIÓ, el Pla sorgeix de la necessitat d’ordenar i estructurar la comunicació
dels grups i ARCA, per tal de millorar la seva efectivitat i alinear-la als objectius estratègics de cada
grup. Enguany l’entitat ha iniciat també una ronda de contactes amb els mitjans d’arreu del territori,
amb l’objectiu de presentar el programa Leader i els projectes que recolza, i establir així un feedback
permanent per fomentar la presència dels grups als mitjans de forma continuada.
El Pla de Treball de l’entitat també contempla les actuacions que desenvolupa ARCA com a “lobby”,
tot representant als GALs davant ens i institucions d’àmbit català, estatal i internacional. Aquest 2017,
destaca la campanya “Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”, impulsada
per ARCA i els grups Leader amb l’objectiu de sensibilitzar a les institucions, organismes, grups polítics,
empreses i persones sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i
l’enfocament integrador que haurien de tenir les polítiques dels territoris rurals. Una campanya
presentada davant la “Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya” i que, a 31 de desembre,
comptava amb el suport de més de 100 entitats i institucions del territori.
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També és rellevant la participació de l’entitat als grups de treball “Leader Innovation” i “Smart
Villages”, impulsats per l’European Network of Rural Development (ENRD); i “Territorios Circulares”,
coordinat per Euromontana. A més, ARCA també forma part de la taula per a la definició de
l’estratègia “Smart Rural Catalunya”, coordinada per la Fundació del Món Rural i la Direcció General
de Desenvolupament Rural; del “Grup de Treball dedicat als joves”, impulsat en el marc del Pla de

Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020; i serà un dels membres de la comissió per a la
definició del nou Pla Estratègic de la “Red Española de Desarrollo Rural”.
Així mateix, destaquen també les reunions que ha mantingut l’entitat amb institucions de referència
de la Unió Europea com l’European Network of Rural Development (ENRD) i la DG AGRI Agriculture
and rural development, amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que desenvolupen els grups GAL
i ARCA a nivell català, i guanyar així presència a nivell internacional
Pel que fa als projectes de desenvolupament rural i cooperació, l’entitat impulsa iniciatives i
propostes a partir de les línies de treball de cada GAL. D’aquest 2017 destaca el paper d’ARCA en les
reunions preparatòries per definir i planificar les actuacions previstes al projecte PECT “BCN Smart
Rural” (pendent d’aprovació), del qual l’entitat n’és soci; i la posada en marxa de la segona edició
dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”.
Menció especial mereix la incorporació d’un nou soci a l’entitat: l’Associació Grup d’Acció Local
Pesquer Costa Brava, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i establir sinergies interterritorials entre
els grups del medi rural i els grups de la Costa Litoral de Catalunya i d’on, de ben segur, sorgiran nous
projectes i iniciatives.
Finalment, no vull acabar sense donar les gràcies als membres de la Junta i l’Assemblea de l’entitat,
que m’han recolzat i acompanyat en tot moment en aquest primer any com a President; als grups i a
l’equip tècnic de l’entitat, que des d’un inici s’han implicat i han cregut en el projecte; i,
especialment, al Departament d’Agricultura, que tot i els moments difícils en què ens trobem, ens ha
donat el seu suport en tot moment.
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Carles Luz i Muñoz
President ARCA

2 ARCA

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

2.2
Els representants i l’equip tècnic d’ARCA

2.3
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020

2.4
Els socis: 11 Grups d’Acció Local (GAL) - 1 Grup d’Acció Local de Pesca
(GALP)

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.
Aquest 2017, i amb l’objectiu de fomentar la cooperació i establir sinergies
interterritorials entre els grups del medi rural i els grups de la Costa Litoral de
Catalunya, ARCA incorpora un nou soci: l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer
Costa Brava.
L’entitat actua, doncs, com a interlocutor directe entre els grups GAL i GALP 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, sent l’ens de representació
davant d’aquestes entitats. A la vegada, l’entitat participa en grups de
treball, a nivell nacional i internacional, amb l’objectiu de donar a conèixer la
tasca que es desenvolupa al territori en el marc del programa Leader; i
participa en projectes de desenvolupament rural i cooperació, impulsant
iniciatives i propostes a partir de les línies e treball dels seus socis.
ARCA com a “lobby”
ARCA també és un facilitador i dinamitzador, tot recolzant als grups en les
tasques de coordinació i assistència tècnica; formació; comunicació i
organització de jornades, visites i activitats diverses.
ARCA com a ens de suport als GAL
Així, 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:
ARCA com a ens de suport als GAL
Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL.
Eix 2: Comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i metodologies.
ARCA com a “lobby”
Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres estaments.
Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i cooperació.

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

La Missió
ARCA té com a missió ser un ens de representació dels Grups
d’Acció Local de Catalunya (GAL) i del Grup d’Acció Local de
Pesca (GALP), davant d’entitats i d’institucions d’àmbit català,
estatal i internacional, en col·laboració amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La Visió
ARCA vol convertir-se en l’entitat de referència del
desenvolupament rural i pesquer de Catalunya: per als grups
Leader i el GALP, donant-los-hi el suport necessari; i pels mitjans
de comunicació, englobant la informació relacionada amb el
medi rural català.

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:
–

–
–
–
–
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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;
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, GALP i del Desenvolupament Rural de
Catalunya en general, mitjançant l’assistència tècnica als GAL i GALP en un marc de treball i
debat participat;

3.

Millorar les capacitats dels equips tècnics dels GAL i GALP, mitjançant la realització d’eines i
accions formatives;

4.

Fomentar la cooperació interterritorial i transnacional;

5.

Participar en xarxes nacionals i internacionals, per tal d’assolir la representació idònia que
permeti al desenvolupament rural català ser un referent;

6.

Establir relacions de col·laboració amb altres institucions i entitats, tant públiques com
privades, afins i d’ordre local, regional, estatal i internacional;

7.

Realització d'activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional a fi de
fomentar la informació, la sensibilització, l'educació, la formació, els valors, les capacitats i el
compromís de la societat, conduents a una millor cooperació i més gran amb les persones,
els pobles i els països en desenvolupament;

8.

Realització d'activitats ambientals i projectes a fi de fomentar la sensibilització, difusió,
preservació i valoració del patrimoni natural dels territoris rurals i el desenvolupament
sostenible d'activitats productives en espais d'interès natural;

9.

Qualsevol altra finalitat lícita que acordi emprendre l’Assemblea General i que tingui
relació directa amb les anteriors;

10. Fer el seguiment i avaluar el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i les
actuacions dels GAL en el període 2007-2013 i períodes successius, així com de les
actuacions dels GAL pel Programa de Desenvolupament Rural Sostenible 2010-2014 i
períodes successius;
11. Desenvolupar totes les finalitats esmentades amb perspectiva de gènere i de
sostenibilitat.

2.2
Els representants i l’equip tècnic d’ARCA

Els representants
Són socis d’ARCA els 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, seleccionats
per a l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader, en el marc
del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020; el
Grup d’Acció Local de Pesca de la Costa Brava, l’Associació Grup d’Acció
Local Pesquer Costa Brava, seleccionat pel desplegament de la prioritat 4 del
Programa Operatiu del Fons Europeu Marítim i de la Pesca -12 socis amb veu i
vot-; i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb veu
però sense vot.
Cada grup designa dos representants com a membres de l’Assemblea
d’ARCA.
Aquest 2017 es va iniciar amb una reunió de la Junta i l’Assemblea, celebrada el dia 11 de
gener a la seu del Departament d’Agricultura (Barcelona), amb l’objectiu d’aprovar els
canvis en l’estructura de la Junta i l’Assemblea produïts al llarg de l’anualitat 2016.
Així, la Junta

Directiva de l’entitat està formada per:

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

I l’Assemblea

General la formen:

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
Sr. Antoni Clement i Guitart – Sr. Josep Tarin i Canales
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord- Oriental de
Catalunya
Sr. Joan Espona i Agustín – Sr. Joaquim Felip i Gayolà
Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
Sra. Maria Rosa Vestit i Villegas – Sra. Raquel Serrat i Tubau
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp
Sr. Francesc Benet i Ribé – Sra. Rosa M. Abelló i Borràs
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
Sr. Jesús Fierro i Rugall – Sr. Ramon Moliner i Serra
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià
Sra. Maria Carme Navarro i Balada – Sr. Ferran Cid i Martí
Associació Leader de Ponent
Sr. Antoni Villas i Miranda – Sr. Salvador Bonjoch i Guim
Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord
Sra. Concepció Cañadell i Salvia – Sr. Jordi Ignasi Vidal i Giné
Consorci Leader Pirineu Occidental
Sr. Joan Ubach i Isanta – Sr. Juan Carlos Rabaneda i Caselles
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central
Sr. Xavier Casoliva i Pla – Sr. Jordi Feliu i Clotet
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques
Sr. Carles Luz i Muñoz – Sra. Gemma Carim i Gironès
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava
Sr. Antoni Abad i Mallol – Sra. Cristina Mañas i Mañas
Departament d’Agricultura
Sr. Oriol Anson i Fradera (Director General de Desenvolupament Rural)
Sra. Laura Dalmau i Pol (Subdirectora General de Planificació Rural)
Al llarg de l’anualitat 2017, 1 dels socis d’ARCA ha canviat un dels seus representants a
l’Assemblea. És el cas del Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, que
ha nomenat al Sr. Jordi Feliu i Clotet, en substitució de la Sra. Sara Alarcón i Postils (una
modificació notificada en data 9 de gener de 2017, i ja inclosa en la reunió d’Assemblea
del dia 11 de gener).
Per la seva banda, l’Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava ha sol·licitat
formalment ser membre d’ARCA. Una incorporació aprovada per la Junta de l’entitat el dia
14 de juny de 2017, i que ha suposat la incorporació de dos nous membres a l’Assemblea
General, el Sr. Antoni Abad i Mallol i la Sra. Cristina Mañas i Mañas.
Durant el 2017, la Junta Directiva de l’entitat s’ha reunit en 5 ocasions:
Barcelona – 11 de gener (Junta Ordinària)
Montblanc – 16 de febrer (Junta Extraordinària)
Vall de Núria – 15 de març (Junta Ordinària)
Talamanca – 14 de juny (Junta Ordinària)
ONLINE – 26 de setembre (Junta Extraordinària)
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I l’Assemblea General en dues ocasions:
Barcelona – 11 de gener (Assemblea Extraordinària)
Talamanca – 14 de juny (Assemblea Ordinària)

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 s’ha incorporat una tècnica d’administració i gestió, a la vegada que la tècnica
de suport en comunicació i projectes ha finalitzat la seva tasca a l’entitat. Actualment,
doncs, l’equip està format per 5 professionals que treballen, en col·laboració amb els
grups i el Departament d’Agricultura, per impulsar projectes i actuacions que dinamitzin
els territoris rurals.
L’equip tècnic d’ARCA durant l’anualitat 2017 ha estat format per:
Gerent
Albert Puigvert i Tuneu, gerencia@arca-dr.cat
Responsable de comunicació
Gemma Ribalta i Sala, 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 (fins el mes de setembre)
Aroa Gangolells i Alcázar, tecnic2@arca-dr.cat
Tècnica responsable d’administració (a partir del mes de desembre)
Nuria Auferil i Villalta, administracio@arca-dr.ct
Responsable Administratiu Financer
Silvia Vilaseca i Casafont

2.3
El Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya
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

-
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-

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
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.
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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:
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
En les dues convocatòries del període 2014 -2020
s’han aprovat 502 projectes. Amb una inversió de
60.574.905€, i una subvenció certificada de
15.332.397€.

Promoure 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 de la zona, amb
l’objectiu d’impulsar la seva pròpia estratègia de desenvolupament local.
Operació 19.03.01
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Les dues convocatòries del període 2014 -2020 han permès posar en marxa 9 projectes de
cooperació i 16 projectes estratègics.

2.4
Els socis: 11 Grups d’Acció Local (GAL) - 1 Grup
d’Acció Local de Pesca (GALP)
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
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Els 11 grups GAL
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

Pel desplegament de la prioritat 4 del Programa Operatiu del Fons
Europeu Marítim i de la Pesca, s’han seleccionat 2 Grups d’Acció
Local, 1 dels quals és soci d’ARCA:
– Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava

Territori GALP Costa Brava:
-

Àrea: 359,30 km2
Població: 171.936 habitants
Densitat de població: 478,5 hab./km2
Àmbit territorial:
Alt Empordà: Cadaqués, L’Escala, Llançà, El Port de
la Selva i Roses.
Baix Empordà: Palamós, Sant Feliu de Guíxols i
Torroella de Montgrí – L’Estartit.
La Selva: Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Amb l’adhesió del GALP Costa Brava, l’Associació d’Iniciatives Rurals
de Catalunya suma 11 municipis i 171.000 habitants.
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Territori ARCA 2017

Els equips tècnics dels grups GAL - GALP
(no s’inclouen els Responsables Administratius Financers dels grups)
Grup d'Acció Local

Equip tècnic

Homes

Dones

Consorci Leader Pirineu Occidental

6

1

5

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

4

0

4

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central

4

1

3

Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges
Bisaura

6

3

3

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

4

1

3

Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord

3

0

3

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

3

3

0

Associació Leader de Ponent

8

2

6

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

4

2

2

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

3

0

3

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

3

1

2

Associació GALP Costa Brava

1

0

1

TOTAL

49

14

35

Perfil professional equip tècnic

homes

dones

Gerents

5

7

Directores tècniques

0

1

Tècnics/ques

9

23

Administratius/ves

0

4

El 71,43% dels membres
que conformen els equips
tècnics dels grups GAL GALP són dones

Administratius/ves

Tècnics/ques
homes
dones

Directores tècniques

Gerents
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Entitats i institucions membres dels grups GAL – GALP
Grup d'Acció Local

Núm. entitats

Publiques

Privades

Consorci Leader Pirineu Occidental

31

12

19

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya

14

5

9

Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya
Central

34

18

16

Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès
Ges Bisaura

12

5

7

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

31

11

20

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

30

13

17

11

4

7

11

4

7

Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp

26

6

20

Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques

68

34

34

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià

69

34

35

Associació GALP Costa Brava

16

6

10

TOTAL

353

152

201

57%

Públiques

43%

Privades

El 57 % de les entitats
que formen part dels
grups són privades

Dels 353 representants
als òrgans de govern
dels grups GAL i GALP,
un 76% són homes

Dones
24%
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Homes
76%

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 2017 s’ha caracteritzat per la implementació de les primeres accions
sorgides dels tallers “Repensem ARCA!”, celebrats conjuntament amb els equips
tècnics dels Grups d’Acció Local al llarg de l’anualitat 2016, i que van servir per
definir el Pla de Treball de l’entitat i les actuacions a desenvolupar.
Una altra de les accions a tenir en compte ha estat el disseny del primer “Pla de
Formació” d’ARCA, centrat en donar resposta a les necessitats i demandes dels
tècnics i tècniques Leader en àmbits tan diversos com: la gestió i planificació de
projectes a nivell europeu; el coneixement i gestió de noves fonts de finançament
(crowdfunding, matchfunding...); formació sobre temes innovadors de
desenvolupament rural (economia circular); habilitats directives; eines de
comunicació; etc.; sense deixar de banda la formació en gestió administrativa,
contractació pública i gestió d’ajuts Leader. Un Pla que ha comptat amb
l’aprovació i els consens de tots els socis de l’entitat i que s’implementarà al llarg
de l’anualitat 2018.

3.1
EIX1 Servei tècnic de suport als
grups GAL
En l’àmbit de servei tècnic de suport als grups GAL,
destaca la creació i coordinació de nous grups de
treball que, juntament amb els GAL, pretenen una
millora dels processos Leader.
Seguint amb la idea del primer grup de treball, centrat
en la simplificació documental per a la gestió dels
ajuts – creat durant l’anualitat 2016 i encara en
funcionament -, enguany s’han impulsat dos nous
grups amb l’objectiu de redefinir les memòries
d’activitat dels grups GAL i posar en marxa l’“Aplicatiu
Leader” per a gestió d’expedients.

Jornades i Cursos
Formació “Programa Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya”
15 de març Vall de Núria, Queralbs
Formació impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), en el marc de les “V Jornades Nacionals d’Intercanvi d’Experiències Leader al
territori de l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura”. La sessió va
servir per presentar les diferents línies del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya més enllà dels ajuts Leader. Adolf Seró, tècnic del DARP, fou l’encarregat
d’impartir la ponència.
Assistents 17 assistents. Representants del DARP, i gerents i equips tècnics dels grups GAL i
d’ARCA.
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Sessió de treball “Expedients Leader: Resolució de dubtes”
5 de maig Barcelona
Formació impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i ARCA, centrada en resoldre els dubtes
sorgits durant la gestió i tramitació dels ajuts Leade. La sessió va
comptar amb la participació dels gerents i tècnics dels 11 grups
Leader.

Dinàmica de grup “La comunicació del programa Leader”
5 de juliol Barcelona
Taller organitzat per ARCA, i coordinat per l’empresa “Dívik
Comunicació”, amb l’objectiu de dissenyar un Pla de
Comunicació únic per a tots els grups Leader i ARCA. Durant la
sessió es van revisar algunes les accions de comunicació
impulsades pels GAL, tot analitzant-ne els punts forts i els punts
febles. Una jornada que va servir perquè els grups prenguessin
consciència de la necessitat de cercar missatges i idees de
comunicació conjuntes que els permetin tenir més força i visibilitat
a l’hora de difondre els seus projectes.

Explicar i comunicar
la tasca dels grups
és clau per guanyar
presència en la
societat. Creiem en
una comunicació
“proactiva”

Assistents 13 assistents. Gerents i equips tècnics dels grups GAL i
d’ARCA, a més del responsable de comunicació del DARP.

Taller de comunicació

Jornada “Cooperar per un medi rural viu. Jornada de
presentació de projectes de cooperació Leader”
15 de setembre Barcelona
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Jornada impulsada conjuntament amb el Departament
d’Agricultura, la Diputació de Barcelona (DIBA) i els Grups
d’Acció Local. Una trobada que va servir per posar en
rellevància el valor de la cooperació entre territoris i els
resultats dels projectes que s’estan realitzant al medi rural
català; a la vegada que plantejava nous vincles amb altres
Grups d'Acció Local de l'Estat i entitats interessades.

Díptic de la jornada

La jornada va servir per presentar els projectes de cooperació
interterritorial desenvolupats pels 11 Grups d’Acció Local
LEADER durant el període 2014-2020, entorn a àmbits i
temàtiques tan diferents com l'emprenedoria, la valorització
dels productes agroalimentaris locals, la transició energètica i
el canvi climàtic, la valorització del patrimoni natural i cultural,
el retorn dels joves als territoris rurals i la implantació del
coworking a les zones rurals, entre d'altres temàtiques.
A la vegada, es va comptar amb un espai de networking on
els assistents van poder intercanviar i compartir idees i
projectes.
Assistents 100 assistents. Equips tècnics i representants dels
grups GAL, d’ARCA, el DARP, la DIBA, la ReDR i la RRN. Així
com representants i equips de grups GAL estatals, agents de
desenvolupament econòmic del territori - públics i privats -,
empreses, universitats i públic en general.

Davant els reptes
que afrontem els
territoris rurals, la
cooperació entre les
entitats, empreses i
persones que hi
viuen és
imprescindible

Valoració 4,3/5
Espai de networking

Inauguració de la jornada

Sessions formatives “Aplicatiu per a la gestió telemàtica dels ajuts Leader”
14 de novembre Móra d’Ebre
20 de novembre Solsona
Tallers pràctics per aprofundir en el coneixement i gestió de l’“Aplicatiu Leader”, amb
l’objectiu d’avançar cap a una gestió d’ajuts totalment telemàtica.
En la implementació d’aquesta eina de treball, ARCA juga un paper de coordinació
entre tots els agents implicats: el DARP, els GALs i l’empresa informàtica
Les sessions van anar a càrrec de l’empresa responsable de l’Aplicatiu “Inforber Serveis
TIC”.

p.22 – MA 2017

Assistents 28 assistents. Equips tècnics dels grups GAL i ARCA.

L’“Aplicatiu Leader”
permetrà gestionar els
ajuts de forma 100%
telemàtica

Sessió “Aplicatiu Leader”. Solsona
Sessió “Presentació eines EACAT”
14 de desembre Olot
Sessió impulsada per ADRINOC i ARCA, amb l’objectiu de donar a
conèixer i mostrar les eines que ofereix el portal EACAT, l’Extranet
de les Administracions Catalanes. Durant la ponència es va
aprofundir més en aquelles aplicacions de més utilitat per a la
gestió diària dels grups GAL.
La sessió anà a càrrec de Lluís López, tècnic responsable de la
implantació de l’EACAT al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Assistents 20 assistents. Equips tècnics dels grups GAL i ARCA.

Recepció de visites a territoris LEADER de Catalunya
Durant l’any 2017, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya ha col·laborat en
l’organització de 3 visites al territori català de grups provinents de la resta de l’Estat, amb un
total de 74 participants.
V Jornades Nacionals d’Intercanvi d’Experiències Leader - territori de l’Associació per la
Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura
15 i 16 de març Vall de Núria
Visita d’intercanvi organitzada per la Red Rural Nacional, juntament amb l’Associació
per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 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’energia forestal i el canvi climàtic.
L’intercanvi va combinar les exposicions de caire més teòric - amb la presentació
d’iniciatives com el projecte de cooperació Leader “ENFOCC” i l’estudi “La transició
energètica del SXXI”amb visites tècniques a experiències pràctiques com les
instal·lacions d’energia geotèrmica de la Vall de Núria.
Assistents 29 participants. Representants dels grups GAL estatals i de la Red Rural
Nacional, així com gerents i tècnics/ques dels Grups Leader catalans i d’ARCA. La visita
també va comptar amb la participació de la Sra.Laura Dalmau, subdirectora general de
Planificació Rural del DARP.
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Valoració 8,8/10 (dades Red Rural Nacional)

VII Jornades Nacionals d’Intercanvi d’Experiències Leader - territori
del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques – CIS
5 i 6 d’octubre Móra d’Ebre – Valls
Setè intercanvi d’experiències LEADER al territori organitzat per la Red
Rural Nacional, juntament amb el CIS i amb el suport d’ARCA.
L’objectiu de la vista ha estat conèixer de primera mà el projecte
“COWOCAT_RURAL”, una iniciativa per fomentar la creació
d’ocupació i d’activitat econòmica als territoris rurals mitjançant el
coworking; així com
explorar la possibilitat d’exportar aquest
projecte a altres territoris rurals.
Acte de benvinguda
La visita ha permès conèixer el funcionament dels
espais de coworking de gestió pública, com és el cas
de “Zona Líquida” (Riba-roja d’Ebre), el primer espai
d’aquestes característiques situat en l'entorn rural
català; i de gestió privada, com “La Magrana” (Valls).
Durant l’intercanvi es desenvolupà una dinàmica de
grup on els assistents van poder explicar els seus
interessos i les necessitats dels seus territoris, a la
vegada que exposaven com creien que el projecte
es podria implantar als seus grups. La sessió de treball
va servir per definir accions conjuntes centrades en
temàtiques com: el camí a seguir per la creació d’un
espai de coworking, la cerca de professionals i
d’espais, la creació d’una comunitat fidel, i nous
formats d'espais i innovació.
Assistents 27 participants. Representants de 13 grups
GAL estatals i de la Red Rural Nacional, així com
membres
del
GAL
francès
“Communauté
d´Agglomération du Grand Guéret”. La visita també
va comptar amb la participació de l’Associació
Coworking de Catalunya (COWOCAT), i de
tècnics/ques de grups Leader catalans i ARCA.
Valoració 8,3/10 (dades Red Rural Nacional)
Dinàmica de grup
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Visita dels Grups d’Acció Local del País Basc: “Cuadrilla de Gorbeialdea” - “Asociación
de Desarrollo Rural Gorbeialde”- territori de l’Associació Leader de Ponent i d’ADRINOC
27-30 de novembre Mollerussa – Olot
Visita organitzada conjuntament amb ADRINOC i l’Associació Leader de Ponent, i amb
la col·laboració de l’Associació Turisme Garrotxa, amb l’objectiu de conèixer
experiències i iniciatives d’èxit en l’àmbit del turisme i la producció agroalimentària
impulsades al territori català, així com nous models i estratègies de desenvolupament
rural.
Durant l’estada els assistents van poder conèixer alguns dels projectes impulsats pels
grups Leader d’acollida com “Espais Naturals de Ponent”, que treballa per promocionar
els espais naturals de la zona a partir d’una marca conjunta que permeti millorar l’oferta
turística i l’activitat econòmica del territori; i “Col·laboraxPaisatge”, una iniciativa per
posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca; a la
vegada que van visitar iniciatives Leader com la cerveseria artesanal “Matoll” de

Belianes; o bé la cooperativa “La Fageda” i la "Granja Mas la Coromina", situades totes
dues a la comarca de la Garrotxa.
Assistents 18 participants. Representants institucionals, tècnics/ques i empresaris/àries del
territori basc de GORBEIA, zona dels grups “Cuadrilla de Gorbeialdea” i “Asociación de
Desarrollo Rural Gorbeialde”. A més dels representants i tècnics dels grups GAL
d’acollida.

Visita de la delegació de GORBEIA. Mollerussa

Visites a altres territoris
L’any 2017, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, de la mà del seu
president, ha participat al viatge d’intercanvi organitzat en el marc del
projecte de cooperació “Start-up Rural” a Polònia.
Visita al territori GAL WARMINSKI ZAKATEK de Polònia
17-20 d’octubre
Viatge organitzat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp,
grup coordinador del projecte de cooperació “Start-up Rural”, amb l’objectiu
d’acordar i fixar les línies de treball d’un nou projecte de cooperació a nivell
internacional centrat en l’emprenedoria i els vivers d’empreses rurals. A la
vegada, la visita va servir per conèixer algunes de les iniciatives i experiències
impulsades al territori polonès en l’àmbit de l’emprenedoria, la dinamització
turística, i la conservació i difusió del patrimoni cultural i natural.
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Durant l’estada a Polònia, els assistents van ser rebuts per les autoritats del
Departament de Desenvolupament de les Àrees Rurals del govern polonès; i
van poder visitar projectes desenvolupats al territori com el “Poble de
Ceràmica”, una iniciativa d’integració social on un seguit d’empreses donen
feina a col·lectius de persones amb dificultats per accedir al món laboral; o
bé el projecte “Praslity”, centrat en la pràctica d’ecologisme a una vila rural.
La visita també va permetre realitzar un seguit de reunions i trobades a nivell
tècnic entre la delegació catalana i els representants tècnics i institucionals del
grup GAL polonès, on es van plantejar les possibilitats d’implementació de les
estratègies ja desenvolupades al territori català pel que fa a l’empenta a
l’emprenedoria mitjançant la participació pública en el viverisme empresarial,
així com les possibilitats i les millores que aquestes accions poden suposar per a
les expectatives de l’economia en l’àmbit rural.

Assistents 6 participants. Representants del Consorci Leader de
Desenvolupament Rural del Camp i del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació. La visita també va comptar amb la
participació de Carles Luz, president d’ARCA.

Benvinguda institucional - delegació catalana

Comitès de Pilotatge dels projectes de Cooperació
Durant l’anualitat 2017, ARCA ha coorganitzat 2 trobades dels Comitès de Pilotatge
dels projecte de Cooperació Leader (convocatòria 2016.2):

Comitès de Pilotatge
“ODISSEU i “ENFOCC”
14 de març – Vall de Núria

Comitès de Pilotatge
Cooperació 2016.2
31 d’agost – Lleida

Reunió Comitès de Pilotatge. Lleida
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Més enllà dels Comitès, l’entitat també ha coorganitzat, juntament amb els grups
Leader i el Departament d’Agricultura, diverses sessions participatives de treball
centrades en dissenyar i planificar els projectes de cooperació.

Assistència a actes i jornades
Més enllà de la formació impulsada per la mateixa entitat, l’equip tècnic de l’Associació també
assisteix a actes i jornades en l’àmbit del desenvolupament rural. Participar en aquestes trobades
permet estar al corrent de les iniciatives i els projectes que es desenvolupen al territori en aquest
sentit.
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Així, d’aquest 2017 en destaquen:

Jornada – acte

Data

Lloc

Presentació del postgrau “Formació Integral en
Transformació Social”

19 de gener

Celler de Can Roca - Girona

Sessió de Treball sobre l’Estratègia Nacional Rural
Smart a Catalunya

25 de gener

Seu del DARP - Barcelona

Seminari “Becas con crowd”

29 de març

Fàbrica Fabra i CoatsBarcelona

Jornada IOT “Internet of Things”

26 d’abril

Mas Vinyoles Hub - Sant Pere
de Torelló

Jornada “RURAL post-2020: more ambitious, more
transversal!”

4 de maig

European Committee of the
Regions – Brussel·les

Jornada “Experiències de Microdesenvolupament
Rural: Reptes i casos d’innovació local”

5 de maig

Palau Firal - Manresa

Jornada tècnica “Joventut i desenvolupament rural.
Presentació de la diagnosi d’incorporacions de joves 9 de maig
al sector agrari de Catalunya”

Bellestar

Jornada tècnica ”15 anys de transferència
tecnològica a Catalunya”

25 de maig

IEC - Barcelona

Jornada “El nou paradigma de ciència i innovació
obertes: reptes i oportunitats per a Catalunya”

25 de maig

Escola d'Administració
Pública de Catalunya Barcelona

“VII jornada de masies + sostenibles: la transició
energètica al segle XXI”

27 de maig

Consell Comarcal del
Solsonès - Solsona

Trobada internacional de la “Xarxa per a la Sobirania
2-3 de juny
energètica”

Barcelona

L’avantprojecte de La Llei del Territori

6 de juny

CTFC - Solsona

Jornada "Qui treballarà la terra?"

8 de juny

CaixaForum - Barcelona

Jornada "Matins d'innovació: Recerca en pastures"

8 de juny

EA Solsonès - Solsona
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Jornada sobre mobilitat amb vehicle elèctric com a
reptes i oportunitats en el món rural

19 de juny

Mas Vinyoles Hub - Sant Pere
de Torelló

Jornada "Potencial i oferta en Economia Circular a
Catalunya"

27 de juny

ACCIÓ - Barcelona

“Taller sobre el procedimiento de coordinación entre
AAGG para la puesta en marcha de proyectos de
27 de juny
cooperación LEADER interterritorial”

MAPAMA - Madrid

Jornada “El futur de la gestió pública a Catalunya:
reptes i possibilitats”

10 de juliol

Escola d'Administració
Pública de Catalunya Barcelona

Jornada de transició energètica

19 de juliol

Bisbat de Vic - Vic

Assemblea de l’Associació Grup d’Acció Local
Pesquer Costa Brava

28 de juliol

Girona

Jornada “Noves eines per la promoció de
l’autoconsum energètic”

29 de setembre

Castell de Montesquiu Montesquiu

Jornada del "Dia Internacional de la Dona Rural"

20 d’octubre

Palau de Pedralbes Barcelona

Jornada “Les Associacions de propietaris forestals a
Catalunya”

24 d’octubre

Can Ramis - Sant Celoni

Jornada “Connect-EU”

6 de novembre

Palau de Congressos de
Catalunya - Barcelona

Jornada tècnica “Viabilitat econòmica de les
explotacions de PAM”

23 de novembre

Mas Vinyoles Hub - Sant Pere
de Torelló

Jornada: Posem llum i dades al món rural.
Presentació de l'“Observatori del món rural” i l'estudi
"La sostenibilitat demogràfica de l'Espanya buida"

5 de desembre

Seu del DARP - Barcelona

En l’àmbit de la comunicació i la difusió, aquest 2017 cal destacar el disseny del
“Pla de Comunicació” d’ARCA i els grups GAL. Elaborat de forma conjunta, i amb
el recolzament de l’empresa DÍVIK COMUNICACIÓ, el Pla sorgeix de la necessitat
d’ordenar i estructurar la comunicació dels grups i ARCA.
A través d’un seguit de dinàmiques participatives, s’ha establer un full de ruta
conjunt on es defineixen els objectius de comunicació dels grups i ARCA, i quin és
el missatge que cal transmetre, així com un seguit d’eines i accions concretes que
permetran millorar la coordinació i efectivitat de la comunicació tot alineant-la als
objectius estratègics de cada GAL i ARCA.
POSICIONAMENT GALs: De gestors de
subvencions a dinamitzadors de
l’entorn rural i facilitadors d’oportunitats

3.2
EIX2 Comunicació i difusió de projectes,
bones pràctiques i metodologies
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La comunicació és clau a l’hora de donar a conèixer els
projectes que s’estan duent a terme al territori rural català.
És imprescindible que la societat prengui consciència de la
importància del programa Leader al nostre territori, i de la
repercussió que té sobre l’activitat i econòmica i l’emprenedoria
de les zones rurals catalanes.
En aquest sentit, des d’ARCA 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 a través de:
•

Les eines de comunicació pròpies de l’entitat: les fitxes
de cooperació Leader, el recull d’actes mensual dels
grups
GAL,
la
plataforma
de
treball
desenvolupamentrural.cat i les xarxes socials de
l’entitat.

•

La participació en publicacions estatals i internacionals
del sector com el web i els butlletins setmanals de la
Red Española de Desarrollo Rural – ReDR; els butlletins i
reculls de bones pràctiques editats per la Red Rural
Nacional - RRN i el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente; el butlletí de la
Fundació del Món Rural; i el web del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; entre
d’altres.

•

La participació en mitjans de comunicació generalistes
com els diaris Ara i El9Nou, i Televisió de Catalunya –
TV3.

•

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

•

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

Enguany, i com a resposta a les demandes i necessitats dels
grups GAL, s’ha decidit prescindir del web corporatiu de l’entitat
www.arca-dr.cat, i de la intranet de la plataforma
www.desenvolupamentrural.cat.

Gestió de la comunicació entre els grups GAL
i ARCA
ARCA disposa de diversos suports de comunicació per tal donar a conèixer i fer
visible la tasca que desenvolupen els grups i la pròpia entitat al territori.

Fitxes de Cooperació
Durant l’anualitat 2017, des de l’entitat s’han editat un total de 22 fitxes
dedicades als projectes de cooperació Leader (8 projectes de cooperació - 14
projectes estratègics) impulsats pels grups en el marc del PDR 2014-2020.
Juntament amb els GAL, ARCA ha elaborat els continguts de les fitxes, centrades
en presentar els projectes i, sobretot, detallar les accions realitzades i els resultats
obtinguts.
Iniciatives
que
tracten
aspectes
com
el
coworking
(projecte
“COWOCAT_RURAL”), la sostenibilitat i el canvi climàtic (projecte “ENFOCC”),
l’economia circular (projecte “Impuls a l’Economia Verda i a l’Economia Circular
en el marc del Leader”), i la retenció del talent als territoris rurals (projecte
“ODISSEU”), entre d’altres.

Model fitxes cooperació

Recull mensual d’actes
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Recull mensual amb els actes en què participen els Grups d’Acció Local. Es tracta
d’un document que engloba les activitats impulsades des dels grups GAL i/o que
compten amb la participació i col·laboració dels mateixos. Al llarg del 2017, s’han
enviat un total de 12 reculls.
Aquest document s’envia a la Subdirecció General de Planificació Rural, als
equips tècnics dels Grups d’Acció Local, i als membres de l’Assemblea General de
l’entitat. Així mateix, també se’n fa difusió a través de la plataforma
www.desenvolupamentrural.cat i les xarxes socials d’ARCA.

Plataforma desenvolupamentrural.cat
La plataforma de treball desenvolupamentrural.cat s’ha convertit en l’eina de comunicació més
rellevant de l’entitat. El web s’estructura en dues parts diferenciades; d’una banda trobem la part
externa del web, on es detalla la informació corporativa de l’entitat: què és ARCA, informació dels
grups GAL, l’aplicació de l’eix Leader a Catalunya, projectes i/o iniciatives que es desenvolupen al
territori, ja sigui per part dels propis grups GAL o bé des d’altres entitats de la zona, recursos
bibliogràfics, etc.
D’altra banda, la plataforma disposa d’una intranet on els
equips tècnics dels grups GAL i del Servei de Programació i
Dinamització Rural poden interactuar. Aquest 2017, però, i de
forma consensuada amb els grups durant la revisió del “Pla
de Treball” de l’entitat, s’ha decidit prescindir d’aquesta part
del web i centrar els esforços en avançar en la
implementació de l’“Aplicaitu Leader”.

Com a conseqüència de la
revisió del Pla de Treball de
l’entitat, la intranet de la
plataforma es desactiva el
novembre de 2017

Desenvolupamentrural.cat és un dels webs de referència en l’àmbit del desenvolupament rural.
L’espai recull els actes i les notícies més destacades del sector, així com els projectes i iniciatives més
rellevants que s’impulsen al territori rural català.
Amb
actualitzacions
diàries
dels
apartats
d’actualitat i agenda, a 31 de desembre de 2017
s’havien publicat 840 notícies i 2.230 actes i
esdeveniments a l’apartat d’agenda; a més dels 200
projectes Leader que es poden consultar a la Base
de Dades del web.
Enguany destaca la publicació dels projectes de
cooperació que estan treballant els grups Leader,
així com alguns dels projectes estratègics impulsats
arreu del territori. Així, l’apartat de cooperació del
web recull 22 nous projectes del període PDR 20142020, que s’aniran actualitzant a mesura que es
vagin executant.
Una informació del tot imprescindible per a la cerca
de socis d’altres territoris, i disponible en tres
idiomes: català, castellà i anglès.

Apartat COOPERACIÓ plataforma

Dades de seguiment de la plataforma desenvolupamentrural.cat
FONT: Google Analytics
Fent una anàlisi de la plataforma digital a través del Google Analytics, podem conèixer les visites
rebudes, la procedència de les mateixes i els continguts més vistos, entre d’altres qüestions.

VISITES

p.31 – MA 2017

Durant el 2017, 11.496 usuaris han visitat el web, realitzant un total de 18.006 visites i consultant
52.876 pàgines.
Si bé es manté el nombre d’usuaris del 2016, aquests accedeixen més assíduament a la plataforma,
augmentat d’aquesta manera el nombre de visites (+1.515) i les pàgines consultades (+5.164).

CONTINGUTS
Si ens centrem en els continguts més visitats, observem que la
pàgina inicial del web és la que ha tingut més visites, seguida de
la pàgina on es detalla l’agenda amb els actes i esdeveniments
previstos i la dels projectes Leader. En el quadre següent es
detallen les 10 pàgines més visitades pels usuaris durant l’anualitat
2017:

TRÀNSIT
En relació al trànsit del lloc web, veiem que de les
18.006 sessions de l’anualitat 2017, el 59,30% dels
usuaris que accedeixen a la plataforma ho fan a
través dels buscadors (trànsit de cerca), seguits d’un
17,80% que entren directament a alguna de les
pàgines de la plataforma (trànsit directe). Pel que fa
al trànsit de referència, alguns dels dominis que
referencien a la plataforma són:
–
agricultura.gencat.catcat
–
arca-dr.cat
–
redr.es
–
cido.diba.cat
–
retorna.odisseujove.cat

Les xarxes socials
ARCA utilitza les xarxes socials per donar a conèixer les
actuacions que es desenvolupen entorn al programa Leader
arreu del territori, especialment les impulsades pels socis de
l’entitat, a la vegada que difon informació de rellevància en
l’àmbit del desenvolupament rural com actes, jornades,
articles i noves regulacions, nacionals i internacionals, que
poden ser d’interès i utilitat per als seus seguidors.
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Al llarg del 2017 les xarxes de l’entitat han seguit augmentat
el seu nombre de seguidors, passant dels 1.891 de l’any 2016,
als 2.485 seguidors d’aquest 2017.

TWITTER @desruralcat
1.725 seguidors i + de 400 tutis directes.
Alguns dels tuits més seguits d’aquests 2017 han estat:

FACEBOOK ARCA. Desenvolupament Rural
760 seguidors i + de 400 posts directes.
Alguns dels post més seguits d’aquests 2017 han estat:
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El perfil de l’entitat a
FACEBOOK té 139 nous
seguidors, fet que
representa un augment
d’un 22% vers l’any 2016

El perfil de l’entitat a
TWITTER té 455 nous
seguidors, fet que
representa un augment
d’un 36% vers l’any 2016

Notorietat en els mitjans de comunicació
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya treballa per augmentar la
seva presència, i la dels grups GAL, als mitjans de comunicació.
Amb aquest objectiu, i en paral·lel a les eines comunicatives pròpies de
l’entitat, ARCA i els grups han elaborat un seguit de notes de premsa,
comunicats i notícies vers els actes i projectes impulsats al territori rural
català. Documents que es difonen als mitjans de comunicació més
adequats, depenent del perfil de cada projecte i/o actuació.
Enguany ARCA ha iniciat una ronda de contactes amb els mitjans d’arreu
del territori, amb l’objectiu de presentar el programa Leader i els projectes
que recolza, i establir així un feedback permanent per fomentar la
presència dels grups als mitjans de forma continuada. Destaquen les
reunions amb “Ràdio 4”, “Televisió de Catalunya - TV3”, i el diari “El 9Nou”.
Una doble tasca que ha tingut repercussions en
determinats mitjans. Així, durant l’anualitat 2017,
ARCA i els grups GAL han col·laborat en el
recull i redacció de diversa informació vers
projectes i iniciatives d’interès desenvolupades
als territoris Leader, per a la posterior publicació i
difusió en diferents suports de comunicació.

TV3, el diari ARA o el butlletí de la
Fundació del Món Rural, són alguns dels
suports de comunicació on han
aparegut els grups Leader aquest 2017

Ràdio 4
Aquest 2017, l’entitat ha seguit col·laborant amb el programa de Ràdio 4 “Club 21, el club de les
ments inquietes”. En el marc del “Cicle d’emprenedors rurals” s’ha entrevistat als impulsors de: Seda
Líquida (Antoni Campins – 4 de febrer); Visual 13 (Marta Puigsegur – 12 de febrer), Zoo del Pirineu
(Stania Kuspertova – 19 de febrer) i Heretat Vinyoles (Ermen Llobet – 5 de març). Quatre experiències
d’emprenedoria rural que han rebut el recolzament del programa Leader.

MAPAMA/RRN – ReDR
En resposta a la petició de la Direcció General de
Desenvolupament Rural i Política Forestal del MAPAMA i la Red
Española de Desarrollo Rural (ReDR), ARCA i els grups GAL han
col·laborat en el recull d’iniciatives desenvolupades a partir
del programa Leader entorn a temàtiques com els joves, les
dones i les noves tecnologies. En aquest sentit, s’han recollit i
redactat un total de 6 fitxes resum de projectes com
“ODISSEU”, l’“APP de la Pedra Seca” i “ COWOCAT_RURAL",
que serviran per editar un recull de Bones Pràctiques Leader.
(pendent de publicació)
Destaca l’article que la revista de la Red Rural Nacional,
“Desarrollo Rural y Sostenible”, dedica a “ODISSEU” com a
exemple per recuperar el talent jove als territoris rurals i evitarne la despoblació (article del Consorci GAL Alt UrgellCerdanya).
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Revista DRyS. Estiu 2017

Diari ARA
“Deixar-ho tot per anar a viure a la muntanya. Neix un
programa per ajudar els urbanites a trobar feina o
crear una empresa i establir-se al món rural”. Amb
aquest titular, el Diari ARA presenta una de les accions
impulsades a través del projecte ODISSEU: “Viure a
Rural”, una plataforma virtual que recull els recursos i
serveis de les comarques rurals de Catalunya i que
s’adreça a les persones i empreses que decideixen
establir-se en entorns rurals.

Diari ARA. 25/09/2017

Televisió de Catalunya - TV3
També TV3 s’ha fet ressò del projecte “ODISSEU”. En
aquest cas, però, la televisió catalana es va
interessar per l’acció “Pràcticum ODISSEU”, una
iniciativa que promou les pràctiques universitàries en
empreses del món rural amb l'objectiu de fomentar
l’arrelament del jovent al territori i frenar el
despoblament dels municipis, sobretot de les àrees
rurals del país, en les franges juvenils.
El reportatge, emès el dia 14 de setembre, va
mostrar dos casos d’estudiants que havien realitzat
les seves pràctiques universitàries a les comarques de
Lleida.
TN Comarques. 14/09/2017

El9Nou
Per la seva banda, el diari El9Nou va dedicar un ampli
reportatge a la repercussió del programa Leader al
seu territori (Osona, Ripollès, Moianès i Lluçanès).
L’article recollia les inversions i projectes Leader de
cada zona, a més de presentar, a títol individual,
algunes de les iniciatives que han rebut el recolzament
del programa Leader.
El reportatge també feia una breu presentació dels
projectes de cooperació que s’estan implementant al
territori, i incloïa una conversa amb Albert Puigvert on,
com a gerent d’ARCA, presentava l’entitat i la seva
tasca.

Diari El9Nou.15/09/2017
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Els grups també han aparegut i col·laborat amb altres suports com el butlletí i el web de la Fundació
del Món Rural. Així, l’apart dedicat a “Iniciatives d'Emprenedoria Rural” inclou una entrevista a
Begoña Garcia, gerent del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, on presenta el
projecte de cooperació “COWOCAT_RURAL”.

Grups GAL i ARCA com a recurs de coneixement
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i els grups GAL han participat en
jornades, tallers i seminaris entorn el desenvolupament rural, per tal de donar a
conèixer els projectes i les iniciatives que s’impulsen arreu del territori en el marc del
programa Leader.
D’aquestes trobades destaquen:

1st LEADER CLLD Workshop – Extending Leader Innovation
22 de febrer - Brussel·les
La European Network of Rural Development (ENRD) organitza
grups de treball i de debat per millorar la implementació dels
Programes de Desenvolupament Rural als diferents països
europeus, així com per transferir i posar en rellevància bones
pràctiques.
ARCA ha participat al “Grup de Treball en Innovació Leader”,
amb l’objectiu d’identificar quines accions poden incrementar la
innovació al programa Leader. Més enllà d’aquesta primera
trobada, també s’han aportat bones pràctiques relacionades
amb els projectes de cooperació Leader i s’ha participat en una
plataforma de treball interna amb la resta de membres.

Jornada de presentació del projecte “Empowering women farmers”
(EMWOFA)
11 de maig - Barcelona
El projecte ERASMUS+ “EMWOFA” té l’objectiu de capacitar a les dones
pageses i rurals en emprenedoria i habilitats de gestió, per promoure
així la creació de negocis liderats per dones als territoris rurals.
STUCOM, coordinadors catalans del projecte de cooperació on hi
participen entitats de 7 països, va convidar a ARCA a realitzar una
ponència per presentar els impactes del programa Leader i com
aquesta metodologia permet incrementar l’emprenedoria als territoris
rurals. Durant la seva intervenció, Gemma Estany, tècnica de
cooperació de l’entitat, també va presentar els projectes “ODISSEU” i
“COWOCAT_RURAL”.

p.36 – MA 2017

Presentació “Els Grups d’Acció Local de Catalunya
com a eines per al desenvolupament local”, als
estudiants del Grau de Geografia de la Universitat de
Girona
22 de maig- Girona

Biz Barcelona
31 de maig /1 de juny - Barcelona
“Biz Barcelona” és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, la Caixa, la Diputació de Barcelona, PIMEC i la Cambra de
Comerç de Barcelona; amb l’objectiu que PIMEs, emprenedors/res i autònoms/es
puguin trobar totes les solucions per fer créixer els seus negocis de forma àgil i eficaç.
En l’edició d’aquest 2017, els grups GAL i ARCA hi han estat presents per explicar el
funcionament dels ajuts Leader als visitants, tot assessorant als interessats des de
l’estand que “Catalunya Emprèn” ha muntat al saló.
Durant el saló, el gerent d’ARCA ha impartit la ponència “Caixa d'eines i recursos
Leader per a l'empresa i l'emprenedoria en el món rural”, que ha servit per presentar
els projectes i les accions que els grups Leader impulsen per recolzar l’emprenedoria al
territori.

Ponència d’Albert Puigvert. Biz Barcelona
Presentació del programa Leader i ARCA als participants al màster “International Comparative Rural
Policy Studies 2017”
Solsona - 4 de juliol / UAB - 5 de juliol
El programa “ICRPS” està format per un consorci de 10 universitats europees i americanes, i reuneix
anualment estudiants, professionals, professors i investigadors per estudiar les diferents facetes de les
polítiques rurals (la formulació de polítiques, impactes sobre el territori...).
En motiu de l’edició 2017 a Catalunya,
ARCA ha col·laborat amb la Universitat
Autònoma de Barcelona en l’organització
de la visita d’estudi al Solsonès. Es va
visitar la “Granja Escola l’Auró” i
l’“Explotació Puigpelat”, i es va realitzar
una ponència marc juntament amb el
Consorci per al Desenvolupament de la
Catalunya Central sobre el funcionament
del programa Leader i els seus impactes a
Catalunya. ARCA també va participar a
la sessió sobre despoblament on va
presentar el projecte de cooperació
“ODISSEU”.
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Ponència de Gemma Estany “The Leader programme”

Jornada “Mujeres y Desarrollo Rural: del plan a la acción”
18 d’octubre - Banyoles
Trobada impulsada per la Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), per
tal de promoure el paper de les dones en el desenvolupament dels territoris rurals, a
la vegada que buscava conscienciar de la importància de la seva implicació en les
polítiques de desenvolupament rural actuals.
El gerent d’ARCA fou l’encarregat de moderar la taula rodona “El enfoque
ascendente. Leader en pràctica”, on es va presentar el programa Leader i la seva
implementació a Catalunya, així com algunes iniciatives d’emprenedoria rural
femenina. Puigvert va aprofitar la seva intervenció per presentar el “Programa de
Dones del Món Rural i Marítim de Catalunya 2016-2020”.
La taula va comptar també amb la participació de dos representants dels grups
Leader catalans, Teresa Castellà, tècnica del Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya; i
Begoña García, gerent del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.
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Taula rodona “El enfoque ascendente. Leader en pràctica”

El Pla de Treball de l’entitat també contempla les actuacions que desenvolupa
ARCA com a “lobby”, tot representant als grups GAL davant d’ens i d’institucions
d’àmbit català, estatal i internacional; i participant en grups de treball tant a nivell
nacional com internacional.
Aquest 2017, destaca la campanya “Per a un desenvolupament rural sostenible,
integral i integrador”, impulsada per ARCA i els grups Leader amb l’objectiu de
sensibilitzar a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre
la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i l’enfocament
integrador que haurien de tenir les polítiques dels territoris rurals.
Una campanya presentada davant la “Comissió d’Agricultura del Parlament de
Catalunya” i que, a 31 de desembre, comptava amb el suport de més de 100
entitats i institucions del país.

3.3
EIX3 Representativitat i presència de la xarxa
catalana en altres estaments
Amb l’objectiu de donar-se conèixer i guanyar presència a nivell
internacional, ARCA s’ha reunit amb entitats de referència de la Unió
Europea per presentar la tasca i els projectes que es desenvolupen a
Catalunya en el marc del programa Leader, i tractar algunes de les
temàtiques clau de la PAC post2020 (multifons, smart villages,
despoblació, TIC, etc).
Destaquen les trobades amb:

L’European
Network
of
Rural
Development (ENRD), els dies 29 de
novembre i 18 de desembre a
Brussel·les;

la DG AGRI Agriculture and rural
development, el dia 30 de novembre a
Brussel·les;

i l’Oficina de la Diputació de Barcelona
a Brussel·les, el dia 18 de desembre a
Brussel·les.
Reunió ARCA - ENRD. 18/12/2017

Reunions de la Red Española de Desarrollo
Rural (ReDR)
Els grups GAL catalans són socis de la Red Española de Desarrollo Rural (ReDR)
des del gener del 2010. El president d’ARCA forma part de la Junta Directiva de la
ReDR i, des del 27 de juny de 2013, és membre de la Comissió Permanent de la
Junta i Tresorer de l’entitat.
Com a tal, ha assistit a les reunions de Junta Directiva i Assemblea General de la
xarxa estatal, a més d’altres esdeveniments que s’han convocat al llarg de l’any.
Així, durant l’any 2017, Carles Luz ha assistit a les següents reunions:
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Reunions de la Junta Directiva
La Junta Directiva de la ReDR s’ha reunit els dies 21 de març, 20 de juny, i 6 de
novembre. Carles Luz, acompanyat d’Albert Puigvert, ha assistit a les tres trobades
en representació dels grups GAL catalans.

Cal subratllar que l’expresident d’ARCA, Miquel Rovira, també va assistir a la
primera reunió de Junta d’aquest 2017 a mode de comiat, després de 5 anys de
formar part d’aquest organisme.
Carles Luz també ha assistit a les reunions de la Comissió Permanent de la Junta els
dies 24 de maig i 20 d’octubre.

Reunions de l’Assemblea
L’Assemblea General de la ReDR s’ha reunit els dies
20 de juny, en sessió ordinària, a la seu de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies –
FEMP (Madrid); i el dia 7 de novembre, en sessió
extraordinària, a la seu del Centro Nacional de
Capacitación Agraria - CENCA (Madrid). Les dues
sessions han comptat amb la presència de Carles
Luz i Albert Puigvert, president i gerent de l’entitat
respectivament.

AG ReDR. 20/06/2017 (ReDR)

Reunions ARCA – DARP
Reunions periòdiques entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, per tal de fer el
seguiment del Pla de treball de l’entitat. Al llarg d’aquest 2017, han tingut lloc
diverses reunions de treball:
7 d’abril – 20 d’abril – 22 de juny
Seu del DARP. Barcelona
Reunions de treball amb l’objectiu de dissenyar i planificar un nou model
de coordinació per als projectes de cooperació. Les trobades han
comptat amb la participació de la Subdirectora General de Planificació
Rural, Laura Dalmau; el Cap del Servei de Programació i Dinamització
Rural, Josep Maria Martí; i el gerent d’ARCA, Albert Puigvert.

7 de juny – 13 de juny – 5 de juliol – 4 de setembre – 7 de setembre – 18
d’octubre – 26 d’octubre
Seu del DARP. Barcelona
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Reunions de treball centrades en la programació i coordinació de les
activitats a desenvolupar per part d’ARCA (jornades formatives, jornada
de cooperació, comitès de pilotatge de cooperació, etc.).
Les trobades han comptat amb la participació de la Subdirectora
General de Planificació Rural, Laura Dalmau; i el gerent d’ARCA, Albert
Puigvert. Carles Luz, president de l’entitat, va acompanyar al gerent
durant la reunió del dia 13 de juny. Així mateix, Josep Maria Martí, Cap
del Servei de Programació i Dinamització Rural, va assistir a la trobada
del dia 26 d’octubre en representació de Laura Dalmau.

Reunions ARCA – Grups GAL
Aquest 2017, ARCA ha fet una ronda de trobades amb els seus socis per tal de
conèixer en primera persona les seves demandes i propostes. Així, Albert Puigvert
s’ha reunit amb els gerents d’11 grups Leader:
24 de març
Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava – Palamós
10 d’abril
Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central – Berga
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central – Solsona
Associació Leader de Ponent – Mollerussa
11 d’abril
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord – Balaguer
Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya – La Seu d’Urgell
12 d’abril
Consorci Leader Pirineu Occidental – Tremp
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques – Gandesa
13 d’abril
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià – Tortosa
24 d’abril
ADRINOC – Olot
22 de novembre
Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp – Montblanc
A més d’aquestes trobades arreu del territori, també s’han organitzat dues trobades
específiques per tal de tractar amb més profunditat determinades temàtiques. En
aquest sentit, al llarg del 2017 s’ha organitzat:
Una reunió de coordinació GALs – ARCA per a planificar les actuacions
previstes durant el segon semestre del 2017. Aquesta sessió de treball va
tenir lloc a la seu de l’Associació Catalana de Municipis, a Barcelona, el 26
de juliol.
Una sessió de treball per debatre sobre el procés d’implementació de
l’“Aplicatiu per a la gestió telemàtica dels ajuts Leader”. La reunió va tenir
lloc el 14 de setembre a la seu del DARP, a Barcelona.

Reunions de gerents grups GAL – DARP
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Mensualment, els gerents dels Grups d’Acció Local i ARCA es reuneixen amb
representants del Servei de Programació i Dinamització Rural per fer un seguiment de
l’execució del programa Leader al territori. Durant l’any 2017 han tingut lloc un total de
10 reunions, tots elles a la seu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, a Barcelona:
11 de gener
1 de febrer
1 de març
5 d’abril
3 de maig
7 de juny
12 de juliol
6 de setembre
13 de novembre
13 de desembre

Comitè de seguiment del PDR 2014-2020
El Comitè de Seguiment del PDR de Catalunya es reuneix anualment 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 2014-2020 es va reunir el dia 28 de
juny a Barcelona, a la seu del Departament d’Agricultura. Per part d’ARCA va assistir-hi el
gerent de l’entitat, Albert Puigvert.
ARCA també forma part del “Grup de Treball de Joves”, impulsat en el marc del Comitè de
Seguiment del PDR 2014-2020 i constituït el dia 20 de juny.

Compareixença al Parlament de Catalunya
ARCA, en representació dels grups GAL, va comparèixer el dia 27 de juny davant
la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya per donar a conèixer i
posar en valor la tasca que desenvolupen aquests grups en els territoris rurals
catalans. Carles Luz, president de l’entitat, i Albert Puigvert, com a gerent, foren
els encarregats d’explicar els resultats del programa Leader a Catalunya, i la seva
repercussió sobre els territoris rurals. Una intervenció que també va servir per
presentar la campanya “Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i
integrador”. Una iniciativa promoguda per la pròpia entitat en resposta a la
proposició de “Llei de foment del Desenvolupament Rural Sostenible en la
programació i execució del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya
2014-2020 finançat per la Unió Europea”, proposada per “Unió de Pagesos” i
admesa a tràmit al Parlament de Catalunya el dia 10 de gener de 2017.
Tot i que finalment aquesta proposició va decaure per fi de legislatura, la
campanya impulsada pels grups havia rebut, a 31 de desembre de 2017, el
recolzament de més de 100 entitats i institucionals del territori.
Prèviament a aquesta compareixença, el president i el gerent d’ARCA es van
reunir amb els diferents grups parlamentaris (febrer – març 2017), per tal de
presentar-los personalment el document de treball de la campanya “Per a un
desenvolupament rural sostenible, integral i integrador”.

Compareixença d’ARCA al Parlament de Catalunya. 27/06/2017 (ReDR)
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Participació en esdeveniments nacionals i
internacionals en representació dels grups
GAL
Aquest 2017, 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 jornades i trobades relacionades amb
l’economia solidària (“Fira de l’Economia Solidària de Catalunya - FESC”), el
desenvolupament rural (jornada “'Els nous reptes sostenibles per al medi rural a EDLPLEADER'); i la cooperació internacional (trobada "1ères Rencontres Nationales de la
Coopération Leader 2014-2020”):
Participació a la “Fira de l’Economia Solidària de Catalunya FESC”
20/22 d’octubre – Recinte Fabra i Coats (Barcelona)
Fira organitzada per la Xarxa d'Economia Solidària de
Catalunya, que acull un ampli i variat ventall
d’experiències i projectes de l’àmbit de l’economia social
i solidària.
En l’edició d’aquest 2017, ARCA i els GAL van ser-hi
presents a través d’un estand on van explicar els serveis i
projectes que desenvolupen els Grups d'Acció Local al
territori rural català, centrats en temàtiques com la
joventut, l'educació, les energies renovables, la promoció
de productes agroalimentaris de km0, el coworking i el
suport a l'emprenedoria rural, entre d'altres.

Estand grups GAL - ARCA

Jornada ReDR “Els nous reptes sostenibles per al medi rural a EDLP-LEADER”
7 de novembre – CENCA (San Fernando de Henares)
Jornada de treball impulsada per la Red Española de Desarrollo Rural, amb l’objectiu
d’analitzar els nous reptes que afronta el medi rural sota l'enfocament de les
Estratègies de Desenvolupament Rural LEADER: despoblació, el desenvolupament
local participatiu com a instrument de la política de cohesió post2020...
La trobada també va servir per presentar diversos projectes de Bones Pràctiques
impulsats pels Grups d'Acció Local del territori, amb l'objectiu de transferir
coneixement, inspirar i aportar idees a la resta de Grups respecte a problemàtiques
comunes a totes les zones rurals.
Així, el panell de Bones Pràctiques dedicat a l’“Emprenedoria juvenil i retorn del talent
rural” va comptar amb la participació de Mireia Font, gerent del Consorci GAL Alt
Urgell-Cerdanya, que va presentar el projecte de cooperació “ODISSEU”. Per la seva
banda, Carles Luz va ser l’encarregat de moderar el panell de Bones Pràctiques
centrat en “La igualtat de gènere a les Smart Villages”.
Albert Puigvert, gerent de l’entitat, també va assistir a la jornada.
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Panell BBPP “La igualtat de gènere a les Smart Villages'” (ReDR)

Participació a la “1ères RENCONTRES NATIONALES DE LA COOPÉRATION LEADER
2014-2020”
6 i 7 de desembre – Le Grau du Roi (França)
Primera trobada nacional de cooperació Leader 2014-2020 dels Grups d'Acció
Local francesos per tal de fer un balanç de la cooperació Leader en el període
2007-2014.
Impulsada per la Red Rural Francesa i la Xarxa de Grups d'Acció Local francesos, la
trobada es va plantejar en dues parts, una primera més teòrica i de caire
institucional, i una segona part estructurada en taules de treball al voltant de
projectes i temàtiques concretes. L’acte també va comptar amb un espai de
“networking” on els participants van poder intercanviar idees i projectes.
Albert Puigvert, gerent d’ARCA, va participar a les jornades de treball i va presentar
els projectes de cooperació que s’estan desenvolupant a Catalunya en el marc del
programa Leader. Unes iniciatives que van suscitar l’interès de molts dels participants
a l’acte.

A la vegada i amb un perfil més institucional, el gerent de l’entitat fou un dels
membres del jurat de la primera edició dels premis “Premis ADNemprèn”.
Impulsats per Mas Vinyoles Venture Factory, l’Ajuntament de Torelló i la
Universitat de Vic-UCC, aquests premis busquen reconèixer la trajectòria
d’emprenedors i emprenedores de la Catalunya Central que siguin referents per
a tots aquells que aposten per l’emprenedoria com a forma d’encarar el futur
professional i generar impacte econòmic i social. Els premis volen ser, també,
una plataforma per establir ponts de relació entre les noves generacions
d’emprenedors actuals i grans emprenedors consolidats.
D'entre
les
més
30
candidatures rebudes en la
seva primera edició, els Premis
van reconèixer tres iniciatives
que han comptat amb el
recolzament del programa
LEADER: CATUAV, Delícies del
Berguedà i Wattia Innova.
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Acte d'entrega "Premis ADNemprèn". 17/10/2017 (ADNemprèn)

L’entitat participa en projectes de desenvolupament rural i cooperació,
impulsant iniciatives i propostes a partir de les línies de treball de cada GAL.
D’aquest 2017 destaca el paper d’ARCA en les reunions preparatòries per definir i
planificar les actuacions previstes en el PECT “BCN Smart Rural” (pendent
d’aprovació), del qual l’entitat n’és soci; i la posada en marxa de la segona edició
dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”.
L’entitat també ha donat un gran impuls al seu paper com a lobby participant en
diversos grups de treball d’interès pels grups GAL. Així, ARCA forma part dels grups
“Leader Innovation” i “Smart Villages”, impulsats per l’European Network of Rural
Development (ENRD); i del grup “Territorios Circulares”, coordinat per
Euromontana. A més, també és membre de la taula per a la definició de
l’estratègia “Smart Rural Catalunya”, coordinada per la Fundació del Món Rural i
la Direcció General de Desenvolupament Rural.

3.4
EIX4 Participació en projectes de
desenvolupament rural i cooperació
L’entitat és un dels membres del “Grup de Treball
dedicat als joves”, impulsat en el marc del Pla de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 del
Departament d’Agricultura; i també formarà part de la
comissió per a la definició d’un nou Pla Estratègic per a
la “Red Española de Desarrollo Rural”.
A la vegada, ARCA dona suport als grups en la
coordinació, definició i execució dels diferents projectes
de cooperació, així com en la cerca de socis i noves
fonts finançament.

Projectes de cooperació
ODISSEU
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.
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El programa es va iniciar l’any 2011, a partir de l’elaboració d’una diagnosi inicial i
un viatge d’intercanvi per conèixer el model quebequès de “Place aux Jeunes en
région”.

2012-2014
Cooperació Leader 2007-2013
–

–
–
–
–

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.

2016-2017
Cooperació Leader 2014-2020
Es redefineix el públic al qual es dirigeix el projecte per a 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 volen viure o són originaris dels territoris rurals, es defineixen 5 àrees/cercles de treball:
–

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.

–

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.

–

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.

–

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.

–

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.

2017
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La coordinació del projecte recau en el grup Leader Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya, i ARCA
participa directament com a responsable de l’acció d’“Ajuts al Pràcticum Odisseu”, així com
donant suport en la coordinació general del projecte i com a membre de la Comissió Executiva.
En aquesta anualitat s’ha participat a la Comissió Executiva que va tenir lloc a Barcelona el dia 25
de gener i s’ha co-organitzat la “Jornada de treball del personal tècnic de Joventut i dels grups

d’acció local de Catalunya”, celebrada a Balaguer el dia 30 de març. ARCA també va presentar
el projecte als estudiants del màster internacional ICRPS a Bellaterra el 5 de juliol, com un model
per atraure talent a les zones rurals.

Ajuts al Pràcticum ODISSEU
Els “Ajuts al Pràcticum Odisseu”
pretenen incentivar l’estada de joves
universitaris en pràctiques remunerades
a les empreses situades en municipis
rurals, per tal de promoure la
competitivitat empresarial, així com el
retorn i l’establiment d’aquests joves a
les zones rurals.
Els “Ajuts Odisseu” es van iniciar de forma pilot el curs 2015-2016, amb la participació de 12
empreses beneficiàries, i estan impulsats per la Direcció General de Joventut i la Secretaria
d’Universitats i Recerca, amb el suport de les entitats promotores del projecte.
L’any 2017 es consolida el programa d’ajuts que passen a ser gestionats per l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) i on ARCA esdevé l’encarregada de la cerca d’empreses i
candidats en la fase de campanya, i de la coordinació de l’acció en general. Per aquesta
anualitat s’han concedit 43 ajuts, amb la participació de 33 empreses i institucions beneficiàries i
amb una taxa d’inserció laboral del 28% dels estudiants participants. El programa d’ajuts també
va ser motiu de l’emissió d’una notícia al programa TV3 TN Comarques el dia 14 de setembre.

“BCN SMART RURAL” - Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)
L’any 2016 es va presentar la sol·licitud 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.
Aquest 2017, a l’espera de l’aprovació del projecte, ARCA ha organitzat i participat en diferents
reunions preparatòries per a definir i planificar la posada en marxa de les accions, així com
ampliar els contactes i actors implicats (reunions amb el Departament d’Agricultura i l’Escola de
Pastors de Catalunya, entre d’altres).
El mes de setembre es va aprovar provisionalment el projecte i es van elaborar les al·legacions
corresponents (actualment es resta a l’espera de l’aprovació definitiva). Durant la tardor de l’any
2017 també es va iniciar el procés de selecció dels 8 llocs de treball previstos en la sol·licitud del
projecte, a l’espera de ser resolt quan s’obtingui l’aprovació definitiva del projecte.
Així mateix, l’entitat també ha treballat, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, en la
difusió del projecte. Així, Albert
Puigvert
va
participar
a
l’European City Regions facing
today’s challenges
(28 de
novembre), una trobada entre
les
regions de Hannover
(organitzadora), Göteborg i
Barcelona; on va presentar el
projecte “BCN Smart Rural”.
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European City Regions facing today’s challenges. 28/11/2017

Què és “BCN SMART RURAL”?
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.
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.

Participació en altres projectes i iniciatives
EUROMONTANA - Grup de treball Territoris Circulars
Aquest 2017 ARCA ha participat a la visita al Parc Natural Regional Pyrénées Ariegeoises
(6 i 7 d’abril), impulsada a través del grup de treball d’EUROMONTANA del sud-oest
europeu en matèria de “Territoris circulars: articulació d’eines de manteniment i
generació d’activitat a les zones rurals de muntanya”.
La trobada va servir per conèixer projectes i iniciatives vinculades a l’economia circular
territorial en el marc del Parc Natural, i celebrar la tercera reunió de coordinació dels
participants del grup de treball, entre els quals s’inclou ARCA i que, en aquesta ocasió,
també va comptar amb la participació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de
la Catalunya Central i l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
El grup està format per una vintena d’entitats i institucions de l’àrea del sud-oest
europeu, principalment Espanya i França, i està coordinat per la Diputació de Teruel en
el marc de la xarxa europea EUROMONTANA. Des de la seva creació, el febrer de 2016,
ha elaborat una declaració desenvolupant el concepte de territoris circulars, ha recollit
30 bones pràctiques de projectes vinculats amb l’economia circular territorial i pretén
impulsar, en el futur, projectes conjunts per implementar i difondre el concepte.
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Es preveu que la propera trobada del grup de treball (setembre 2018) es dugui a terme
en territori català i sigui organitzada per ARCA.

RURENER i Club del Pacte d’Alcaldes
Des de l’any 2014, ARCA es manté implicada en la xarxa europea per a la neutralitat
energètica dels municipis rurals “RURENER” i al “Club del Pacte d’Alcaldes”, amb
l’objectiu de fomentar els projectes de cooperació entre els grups GAL en l’àmbit de
l’eficiència energètica.

Grup de treball ENRD “Leader Innovation Practicioner- led Working Group”
Impulsat per l’European Network of Rural Development (ENRD), aquest és un grup de
treball permanent que pretén examinar la implementació d’accions d’innovació en
el programa Leader i proposar pràctiques i solucions aplicables en diferents
contextos europeus. El grup reuneix actors dels 20 estats membres i inclou Autoritats
de Gestió, Xarxes Rurals Nacionals i altres actors relacionats, com és el cas d’ARCA,
per a debatre sobre la innovació en el marc del Leader a partir de trobades i
reunions online.
ARCA va participar a la primera trobada del grup, celebrada a Brussel·les el 22 de
febrer, tot presentant l’experiència del programa Leader a Catalunya. Així mateix,
l’entitat també va participar a la reunió de coordinació del grup (online), el 5
d’octubre, i també fa el seguiment de la tasca del grup a partit de la participació a
la plataforma de treball VIIMA.

Grup de treball ENRD “Smart Villages”
Aquest és un grup de treball temàtic impulsat per la ENRD i sorgit com un sub-tema
d’un grup més ampli: “Smart and competitive rural areas”. Obert entre els mesos de
setembre de 2017 i juliol de 2018, l’objectiu del grup és trobar camins per a la
revitalització dels serveis rurals a partir de la innovació digital i social, és a dir, com
els serveis rurals de salut, socials, d’educació, de transport, etc., poden ser millorats i
més sostenibles a través de l’ús d’eines TIC.
La xarxa europea va convidar a ARCA a participar al grup, i aquesta es va enxarxar
amb l’“Oficina de Relacions Institucionals de la Diputació de Barcelona” per a
participar-hi i fer un seguiment conjunt dels avenços del grup.

Altres col·laboracions
Projecte “ECTAadapt”
El dia 3 de febrer, ARCA va participar a la primera reunió del Comitè Tècnic de
Seguiment del projecte ECTAdapt “Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català
Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic”.

Grup de treball sobre “Pastos forestals y Sistemas silvopastorales en el marco
de la PAC”
El dia 19 de setembre, Albert Puigvert va participar a la reunió d’aquest grup de
treball, impulsat per la Red Rural Nacional.

Taula per a la definició de l’estratègia “Smart Rural Catalunya”
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Coordinada per la Fundació del Món Rural i la Direcció General de
Desenvolupament Rural, aquesta taula de treball té com a objectiu definir
l'estratègia catalana de territoris intel·ligents. ARCA és membre actiu d’aquest grup i
participa en la definició i redacció de l’estratègia “Smart Rural Catalunya”.
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4.1
Compte de Resultats abreujat exercici 2017/
comparativa exercici anterior

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2017

2016

217.180,31

200.961,43

a) Ventas y prestaciones de servicios

11.504,15

14.856,00

b) Ingresos recibidos con carácter periódico

37.788,00

40.290,49

0,00

0,00

167.888,16

145.814,94

2. Ayudas concedidas y otros gastos
a) Ayudas concedidas
b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio del cargo de miembro del
órgano de gobierno

0,00

(568,69)

0,00

(568,69)

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
a) Ingresos por arrendamientos
b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1. Ingresos por las actividades

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

7. Gastos de personal
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

(40.557,96)
(41.757,96)

(56.890,84)
(52.010,84)

a1) Investigación y desarrollo

0,00

0,00

(3.132,80)

0,00

0,00

0,00

(17.800,05)

(27.799,67)

0,00

0,00

(8,60)

(24,28)

(888,12)

(903,65)

(2.973,81)

(511,00)

(597,32)

(406,70)

(16.357,26)

(22.365,54)

0,00

0,00

1.200,00

(4.880,00)

0,00

0,00

(833,76)

0,00

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
a) Deterioros y pérdidas

0,00
0,00

0,00
0,00

13. Otros resultados

0,00

0,00

(594,16)

9.773,31

a2) Arrendamientos y cánones
a3) Reparaciones y conservación
a4) Servicios profesionales independientes
a5) Transportes
a6) Primas de seguros
a7) Servicios bancarios
a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
a9) Suministros
a10) Otros servicios
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las
actividades
d) Otros gastos de gestión corriente
9. Amortización del inmovilizado
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(176.382,75) (133.728,59)

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

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

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(594,16)

9.773,31

0,00

0,00

(594,16)

9.773,31

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otros
II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I +II)
19. Impuestos sobre beneficios
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IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III + 19)

4.2
Balanç de Situació abreujat exercici 2017/

comparativa exercici anterior

ACTIVO
A. ACTIVO NO CORRIENTE

2016

17.186,82
16.686,82

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
500,00

0,00
0,00

88.877,85

105.541,47

0,00

0,00

16.387,94

64.071,40

1. Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios

0,00

6.376,36

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

0,00

0,00

3. Patrocinadores

0,00

0,00

4. Otros deudores

0,00

0,00

5. Personal

0,00

0,00

16.387,94

57.695,04

0,00

0,00

0,00
0,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

67.489,91

41.470,07

106.064,67

105.541,47

I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Bienes del patrimonio cultural
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
B. ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras cuentas a
cobrar

6. Activos por impuesto corriente y otros créditos con las adm. públicas
7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes

III. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Inversiones financieras a corto plazo
V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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2017

4.2
Balanç de Situació abreujat exercici 2017/

comparativa exercici anterior

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2017

2016

A. PATRIMONIO NETO

89.929,97

90.524,13

A-1) Fondos propios

89.929,97

90.524,13

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

90.524,13

80.750,82

0,00

0,00

(594,16)

9.773,31

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Subvenciones oficiales de capital

0,00

0,00

2. Donaciones y legados de capital

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

16.134,70

15.017,34

I. Fondos dotacionales o fondos sociales
1. Fondos dotacionales o fondos sociales
2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar

II. Fondos especiales
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes pendientes de aplicación en act. estatutarias
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
VI. Aportaciones para compensar pérdidas
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes

3. Otras subvenciones, donaciones y legados
4. Ingresos fiscales a distribuir

B. PASIVO NO CORRIENTE

C. PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

II. Deudas a corto plazo

0,00

7.883,36

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

2. Otras deudas a corto plazo

0,00

7.883,36

0,00

0,00

16.134,70
0,00

7.133,98
0,00

7.219,49

393,41

0,00

0,04

8.915,21
0,00

6.740,53
0,00

0,00

0,00

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 adm.públicas
5. Anticipos de usuarios

V. Periodificaciones a corto plazo
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TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

106.064,67 105.541,47

Costa Brava.

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
@desruralcat

