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PRESENT

AVANCEM
FUTUR

L’any 2020 ha estat un any estrany i difícil per a tothom 
degut a la pandèmia de la covid-19 i als llargs mesos 
de confinament que vam haver de viure. Tot i aquesta 
situació, vull destacar la feina feta per l’equip Leader 
de Catalunya que, des de la Direcció General de 
Desenvolupament Rural (ara Secretaria d’Agenda Rural), 
els Grups d’Acció Local i ARCA, ha permès mantenir 
l’activitat prevista i seguir creixent com a referents en el 
desenvolupament rural a casa nostra.

Aquest 2020, deixant la pandèmia a un costat, ha estat molt 
profitós i positiu per la nostra entitat. En primer lloc, hem pogut 
mantenir totes les tasques relacionades amb donar suport 
i visibilitat als Grups d’Acció Local i al territori. A més a més 
de les accions formatives, s’ha treballat molt intensament a 
tenir un gestor d’expedients que ens permet adaptar-nos a 
l’administració electrònica, hem plantejat una nova web i hem 
intensificat les accions de comunicació mitjançant el butlletí 
d’ARCA i els Grups d’Acció Local.



En segon lloc, ARCA ha continuat desenvolupant el projecte 
BCN Smart Rural en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i ha treballat perquè els seus objectius vinculats 
amb la innovació agroalimentària, el suport a la petita 
producció agroalimentària local i el relleu generacional agrari 
també es poguessin treballar a les demarcacions de Lleida i 
Tarragona.

En tercer lloc, ARCA, amb la col·laboració del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ara 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), 
ha posat en funcionament l’Espai d’Innovació Rural i Pesquer 
en el qual es dóna suport i continuïtat a les accions que ARCA 
desenvolupa orientades a la innovació, el suport a la petita 
producció agroalimentària local i el relleu generacional als 
territoris rurals.

I en darrer i quart lloc, ARCA, conjuntament amb l’Associació 
de Micropobles de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i el Consell de Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya, va rebre l’encàrrec de redactar l’Agenda Rural 
de Catalunya des de la Comissió Interdepartamental sobre 
Despoblament Rural coordinada per la Direcció General de 
Desenvolupament Rural (ara Secretaria d’Agenda Rural).

Agraeixo a ARCA, als Grups d’Acció Local i a tot l’equip 
Leader de Catalunya l’oportunitat de treballar tan intensament 
pel desenvolupament rural a casa nostra i desitjo que al final 
del 2021 puguem celebrar un any tan ple d’èxits com ho ha 
estat aquest 2020.

Roser Bombardó
Presidenta ARCA

SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
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LÍNIES DE TREBALL

L’Associació d’Iniciatives 
Rurals de Catalunya (ARCA), 
en col·laboració amb el 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat 
de Catalunya (DARP), 
treballa entorn de cinc eixos 
d’actuació: 

Comunicació i difusió 
La comunicació i difusió de 

projectes, bones pràctiques i 
metodologies.

Suport
Servei tècnic de suports als 

grups GAL.

Representativitat
Representativitat i presència 
de la xarxa catalana en altres 

estaments.

Participació
Participació en projectes de 

desenvolupament rural, litoral i 
de cooperació.

ARCA, LA XARXA DELS GAL

Espai d’innovació rural i pesquer
Innovació rural i relleu generacional 

agrari i rural.
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LÍNIES DE TREBALL

15 419 

Aquest 2020 hem seguit amb 
la formació lligada a la gestió 
documental i la implantació de 
la metodologia e-SET per a la 
transformació digital dels grups i 
ARCA, així com amb la formació 
vinculada amb el nou gestor 
d’expedients. També s’ha posat 
especial atenció amb formació 
vinculada amb l’autoavaluació dels 
GAL. 
El pla formatiu s’ha completat, 
amb webinars específics orientats 
als GAL sobre eines i recursos 
financers, innovació social, 
plataformes de distribució d’aliments 
i mesures del SOC vinculades amb 
la covid-19, entre d’altres.

ARCA ha participat i coorganitzat 
les següents visites:  
- Projectes de cooperació entre 
Grups d’Acció Local de Catalunya 
i d’Aragó. - 28 i 29 de gener a 
Balaguer.
- Assistència i participació al 
“Comitè europeu del Parlament 
Rural francès” a Estrasburg. França
- Visita d’una delegació de grups 
Leader catalans al territori estonià 
del GAL PEIPSI – ALUTAGUSE - 
“Intercanvi d’experiències Leader 
a Estònia” - 19 al 23 de febrer a 
Estònia
- Visita de l’equip tècnic d’ARCA 
a Orduña i Donosti - 18 al 20 
d’octubre al País Basc.

De les jornades que ha organitzat /
participat l’entitat, es destaquen: 
- PATT “Educació amb l’entorn i 
desenvolupament rural. Presentació 
de recursos pedagògics dels 
projectes Leader”
- PATT BCN Smart Rural “Els espais 
test agraris: els nous dispositius de 
relleu agrari”
- PATT BCN Smart Rural “Iniciatives 
transformadores a la Catalunya 
Central: innovació, coworking i 
cooperativisme”
- Acte de presentació de l’Acord 
nacional per a l’Agenda 2030 a 
Catalunya.
- Organització i participació de 
la “Gran Final SmartCatalonia 
Challenge 2020”.

Jornades formatives
(+350 assistents)

Intercanvis 
d’experiències

Actes i jornades
(+350 assistents)

SERVEI TÈCNIC DE SUPORT ALS GRUPS GAL

ALTRES SERVEIS

Durant l’any 2020 ARCA ha signat 7 convenis Durant l’any 2020 ARCA ha signat 7 convenis 
de col·laboració amb la Diputació de de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, l’Associació Rurbans, l’Ajuntament Barcelona, l’Associació Rurbans, l’Ajuntament 
d’Alpens, els Consorci del Lluçanès, la d’Alpens, els Consorci del Lluçanès, la 
Fundació i2cat, l’Ajuntament de Marganell, el Fundació i2cat, l’Ajuntament de Marganell, el 

GAL Mendinet d’Euskadi i l’Organisme Autònom GAL Mendinet d’Euskadi i l’Organisme Autònom 
de Desenvolupament de la Conca de Barberà de Desenvolupament de la Conca de Barberà 
per donar suport als GAL i per treballar els per donar suport als GAL i per treballar els 
diferents objectius marcats en els diferents diferents objectius marcats en els diferents 
projectes que desenvolupa.projectes que desenvolupa.
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LÍNIES DE TREBALL

4.646 Seguidors

Impacte als 
Mitjans

7 publicacions
- TV: 2 reportatges

- Ràdio: 1 entrevista
- Premsa: 4 articles

ARCA com a recurs 
de coneixement

20 actes
 Participació com a entitat 
de referència en jornades 

de treball i investigació 
entorn el desenvolupament 

rural. 

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE PROJECTES, 
BONES PRÀCTIQUES I METODOLOGIES

(1.574 nous 
seguidors el 2020)

de 451 tuits

1.479 Seguidors

(480 nous seguidors 
el 2020)

de 417 posts

Twitter Facebook

ARCA també ha col·laborat 
en l’article de El Periódico “La 
Catalunya rural reclama trabajo y 
más servicios para repoblarse.

Participació de Gemma Estany, al 
vídeo del Col·legi d’Ambientòlegs 
de Catalunya – COAMB, on 
presenta els “Espais Test Agraris”. 
Un vídeo que el COAMB ha 
impulsat per commemorar el “Dia 
Internacional del Medi Ambient”.

COL·LABORACIÓ EN 
L’ARTICLE EL PERIÓDICO

VÍDEO DEL COL·LEGI 
D’AMBIENTÒLEGS  DE 
CATALUNYA

Entrevista a Albert Puigvert, a el 
diari el9nou, sobre l’impacte de la 
pandèmia al món rural.  

ENTREVISTA A ALBERT 
PUIGVERT A EL9NOU
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REDR

LÍNIES DE TREBALL

REPRESENTATIVITAT I PRESÈNCIA DE LA 
XARXA CATALANA EN ALTRES ESTAMENTS

06 52

16

01

GRUPS DE 
TREBALL10

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. Així, al 
llarg del 2020 l’entitat s’ha reunit amb:

DARP

GAL

COMPAREIXENÇA
AL PARLAMENT

DARP-GERENTS (11)
DARP- ARCA (40)
COMITÈ DE SEGUIMENT 
DEL PDR 2014 -2020 DE 
CATALUNYA (1)

GRUPS DE TREBALL

Smart Villages and Renewable Energy 
Communities. (ENRD)

Pla territorial parcial del Penedès.
(Departament de Territori i Sostenibilitat)

EBC2030 - Estratègia de la Bioeconomia 
de Catalunya 2030 (DARP)

Smart Villages (ENRD)

01

02

03

04

LEADER 2021-2027 (REDR)

Acord nacional per a l’Agenda 2030 (CADS)

Xarxa sobre Repoblament.

05

06

07

08

REUNIONS

REUNIONS

REUNIONS

REUNIONS REUNIONS

Pla Estratègic de la PAC 2021-2027 (RRN)

Transhumància i Camins Ramaders (IDAPA)

Acceso a la Tierra (RRN)

09

10
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LÍNIES DE TREBALL

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL, LITORAL I 
DE COOPERACIÓ

ODISSEU: RETORN DE 
TALENT JOVE AL MÓN 
RURAL

- Pràctiques Odisseu.
- Eina Retorna.
- Viure a Rural.

Els Grups d’Acció Local de Catalunya desenvolupen projectes de cooperació per donar resposta als 
principals reptes del món rural. Les accions destacades d’aquests projectes l’any 2020 han estat:

ENFOCC: TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA, GESTIÓ 
FORESTAL I CANVI CLIMÀTIC

- Programa ENEGEST.
- Guia “Comunitats energètiques: Guia 
per l’administració local”.
- Assessorament empresarial.

LEADER NATURA: ESPAIS 
NATURALS, EINA DE 
DESENVOLUP. SOSTENIBLE

- Nova plataforma  
www.naturexperience.cat
- 168 noves experiències publicades.
- Projecte Vida Silvestre: 6 capsules 
audiovisuals.

COL·LABORA X PAISATGE: 
PATRIMONI PAISATGÍSTIC 
DE L’ARQUITECTURA 
TRADICIONAL DE PEDRA SECA

- La Setmana de la Pedra Seca.
- Material pedagògic: Tot un món de 
Pedra Seca.
- Nova línia de recerca: Pedra seca i 
salut, aportacions a la reconstrucció 
del paisatge i el benestar.

GUSTUM: PRODUCTE 
AGROALIMENTARI LOCAL, 
PAISATGE, CULTURA I 
TRADICIÓ

- Suport a associacions 
agroalimentàries: Vall del Corb, Pa de 
Ronyó i Mengem Garrigues.
- Guies de productors del Segrià, les 
Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Urgell.
- Dinamització de la Cúpula Gustum.

ESPAIS NATURALS DE 
PONENT: ESPAIS NATURALS I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
SOSTENIBLE.

- Activitats de descoberta en format 
online.
- Aplicatiu Natura Local: elaboració de 
rutes singulars mitjançant aquesta eina.
- Projecte educatiu: apropar els espais 
naturals de ponent al món educatiu.

PROJECTE FER: 
EMPRENEDORIA I ESCOLA 
RURAL

- Mapa Bee-Bot per treballar la robòtica, 
els sectors econòmics i les empreses.
- Infografies de suport als docents per 
implementar FER.
- Adaptació de materials pedagògics de 
FER al món virtual.

COWOCAT RURAL: 
COWORKING UNA EINA PER 
AL REPOBLAMENT

- Assessorament per a la cereació 
d’espais de coworking.
- Observatori del coworking rural a 
Catalunya.
- Impuls del programa “Rural&Go”.

START-UP RURAL: 
ASSESSORAMENT 
EMPRESARIAL RURAL

- Diagnòstic i assessorament empresarial 
rural.
- Plataforma digital d’emprenedoria rural 
amb materials pedagògics.
- Accions de suport i de transferència de 
coneixement als vivers d’empreses rurals.
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LÍNIES DE TREBALL

PROJECTE “AGENDA RURAL” 

El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, 
socioeconòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per al desenvolupament sostenible del 
planeta. 

Per tal de situar els territoris rurals al centre d’aquest debat, La Comissió Interdepartamental 
sobre Despoblament Rural va encarregar l’elaboració de l’Agenda Rural de Catalunya per tal 
que, mitjançant un espai de debat, s’analitzin els reptes del món rural i s’identifiquin actuacions 
que abastin els diferents àmbits de treball. Amb una Agenda Rural de Catalunya compartida amb 
els actors implicats en el desenvolupament rural i sostenible es pretén incidir en la priorització 
de polítiques i accions per a la ruralitat en el marc del nou període de programació Europea, 
de la Política Agrària Comuna i de Desenvolupament Rural 2023-2027 i les polítiques de 
Desenvolupament Econòmic i Local.

L’Agenda Rural de Catalunya es treballa en consonància amb altres agendes catalanes i 
europees, entre elles el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, 
l’Agenda Rural identificarà i dibuixarà les línies del desenvolupament rural dels propers anys, amb 
la col·laboració de les organitzacions signatàries de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 al nostre 
país. 

L’Agenda Rural de Catalunya té com a marc de referència la iniciativa del Parlament Europeu 
per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el desenvolupament socioeconòmic, 
el creixement i la diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la 
cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.

ACCIONS DESTACADES

Constitució de la Comissió Redactora de l’Agenda Rural de Catalunya 
formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles 
de Catalunya i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible 
(CADS).

Planificació metodològica del procés participatiu de l’Agenda Rural de 
Catalunya.

01

02

Reunions amb representants de l’Agenda Rural francesa i el Parlament 
Europeu per teixir col·laboracions.(CADS)

04

03

Elaboració del Pla de Comunicació de l’Agenda Rural de Catalunya. 
(RRN)
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PROJECTE “BCN SMART RURAL: RURAL 
INNOVA”

Cupons d’Innovació “BCN Smart Rural”: ajuts econòmics per 
a microempreses que tinguin un projecte d’innovació. Els ajuts 
subvencionen la contractació d’un servei d’assessorament expert 
a una entitat de referència, per tal que aquesta ajudi l’empresa 
beneficiària a fer possible el seu projecte.

Impuls de pràctiques en empresa: s’ofereix suport a les empreses 
que tinguin interès en acollir estudiants de FP, Graus o Màsters 
en pràctiques. El suport consisteix en assessorament tècnic per 
planificar les pràctiques, elaborar les ofertes de pràctiques i 
traslladar-les als centres d’ensenyament.

Impuls de projectes de recerca aplicada: s’ofereix suport a les 
empreses que tinguin interès en generar recerca sobre reptes de 
la pròpia empresa. El suport consisteix en assessorament tècnic 
per definir els objectius de la recerca, elaborar les propostes 
corresponents i traslladar-les a les universitats, per tal que aquestes 
les ofereixin als seus estudiants com a propostes de Treball Final de 
Grau (TFG) o de Màster (TFM).

RESULTATS

LÍNIES DE TREBALL

INNOVACIÓ

2 PROJECTES
DE RECERCA4 AJUTS

ECONÒMICS 6 ESTADES DE
PRÀCTIQUES

Execució de la 2a convocatòria de 
Cupons d’Innovació BCN Smart 
Rural, a través de la qual s’han 
concedit 4 ajuts econòmics a 
microempreses:

- Cerveses La Pirata (Súria, Bages)
- Agrària Estany (Sant Martí de 
Sesgueioles, Anoia)
- La Ginebreda (Castellterçol, 
Moianès)
- Niu Verd Pollastres Ecològics (Sant 
Feliu Sasserra, Bages)

Impuls de 6 estades de pràctiques 
per part d’estudiants en empreses 
agroalimentàries, un dels quals s’ha 
traduït en la incorporació laboral de 
l’estudiant a l’empresa

Impuls de 2 projectes de recerca 
aplicada per a empreses 
agroalimentàries (Treballs Finals de 
Grau), un dels quals s’ha traduït en 
la incorporació laboral de l’estudiant 
a l’empresa

Testatge d’un sensor a la granja de Niu Verd, 
una de les empreses beneficiàries dels Cupons 
d’Innovació BCN Smart Rural

Instal·lacions de Cerveses La Pirata, una de les 
empreses beneficiàries dels Cupons d’Innovació 
BCN Smart Rural

Fomentar la innovació a partir de 3 línies d’acció:
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RESULTATS

4 INICIATIVES 
DE PLA 
D’EMPRESA

Vista de dron de la finca ‘Can Torrents’ per al disseny 
sostenible

Primera sessió d’assessorament grupal a la iniciativa 
‘Som Pastura’

LÍNIES DE TREBALL

PROJECTE “BCN SMART RURAL: RURAL 
INNOVA”

Assessorament i acompanyament en el pla d’empresa: 
s’ofereix suport a les iniciatives a través de sessions grupals 
i treballs propis, passant per diferents fases com; la reflexió 
estratègica, el model de negoci, la planificació comercial, el 
model organitzatiu, la viabilitat del projecte i el tancament final.

Assessorament i acompanyament en el pla de comunicació: 
s’ofereix suport a les iniciatives a través de sessions grupals amb 
l’objectiu final d’elaborar un protocol de comunicació.

Assessorament i acompanyament en el pla operatiu: s’ofereix 
suport a les iniciatives amb suport en la planificació comercial i 
logística amb l’objectiu final d’elaborar un pla de pre-obertura.

Assessorament i acompanyament en el disseny sostenible 
de finca: s’ofereix suport a les iniciatives a través de sessions 
grupals amb l’objectiu final d’elaborar un projecte en disseny 
sostenible de la finca. 

AGRICULTURA SOCIAL

Fomentar l’agricultura social a partir de l’assessorament i 
acompanyament a iniciatives d’economia social i solidaria en 
l’àmbit agroalimentari i/o forestal. En aquest sentit es duen a terme 
diferents accions:

1 INICIATIVES 
DE PLA DE 
COMUNICACIÓ

- Som Pastura (Moià, 
Moianès)
- Agrupació de productors 
del Berguedà (Berguedà)
- Vidàlia (Puig-reig, 
Berguedà)
- La Sequoia (Sant Vicenç de 
Torelló, Osona)

- Col·lectiu Eixarcolant 
(Jorba, Anoia)

1 INICIATIVES 
DE PLA 
OPERATIU

- Supermercat Cooperatiu 
(Manresa, Bages)

1 INICIATIVES 
DE DISSENY 
SOSTENIBLE

- Can Torrents 
(Folgueroles, Osona)
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PROJECTE “BCN SMART RURAL: RURAL 
INNOVA”

Sala de desfer formativa del Parc Rural de Montserrat
Formatgeria compartida del Lluçanès
Obrador de transforació de productes vegetals i cuina compartida 
de la Catalunya Central
Escorxador mòbil per oví i cabrum
Escorxador de baixa capacitat modular per remugants del Moianès

RESULTATS

LÍNIES DE TREBALL

EQUIPA’T

Jornada participativa a Manresa

Explicació dels plànols del projecte tècnic de la jornada 
participativa a Manresa.

L’objectiu d’aquesta operació és impulsar la creació d’espais de 
transformació de productes agroalimentaris d’ús compartit a partir 
de la cooperació entre territoris, productors, elaboradors i entitats.

En aquest sentit durant l’anualitat 2020 es va continuar treballant 
per tal de poder tirar endavant les diferents infraestructures de 
transformació agroalimentària que s’havien plantejat a través de la 
detecció de necessitats prèvia:

Reunions amb els grups motors formats 
per diferents entitats públiques i privades, 
associacions de productors i particulars en 
cadascun dels territoris on es desenvolupen els 
equipaments per implicar-los i dibuixar els passos a 
seguir fins a aconseguir l’objectiu.

01

02

03

Licitació de diferents assessoraments externs 
per la detecció de les necessitats específiques 
(volum de producció, maquinària i equips necessaris, 
viabilitat econòmica, etc.) i el desenvolupament de 
jornades participatives per a un bon disseny dels 
espais.

Reunions i trobades amb els serveis territorials 
i centrals dels departaments d’agricultura i 
ramaderia i salut per concretar temes diversos de 
normativa i adequació dels espais.

Trobades i reunions amb representants 
d’escorxadors de baixa capacitat de la província 
de Barcelona i Girona per entendre l’estat en que es 
troba el sector i les necessitats que hi ha.

04

Reunions a nivell jurídic sobre diferents temes que 
acompanyen la posada en funcionament d’aquests 
equipaments.

05

Decidir la ubicació de cadascun dels obradors: 
Treball amb les entitats de cada territori per la cerca 
de les millors ubicacions per a cadascun dels espais.

06

Disseny i acompanyament a les empreses 
d’enginyeria per desenvolupar els projectes 
constructius respectant els espais, la normativa i la 
funcionalitat dels mateixos i definició de quins són 
els millors equips a instal·lar per a cadascun dels 
processos productius. 

07

Licitació de les feines d’enginyeria per la redacció 
dels projectes tècnics per a cadascun dels espais.

08

Redacció de convenis entre les diferents entitats 
vinculades a cadascun dels espais.

09

Jornada PATT: Equipaments de proximitat i 
compartits. Públics o privats?.

10
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LÍNIES DE TREBALL

PROJECTE “ESPAIS TEST AGRARIS”

RESULTATS

Cartell d’Espais Test Agraris

Reunió Espais Test Agraris

Les persones que emprenen en l’àmbit agrari necessiten uns 
recursos mínims per tirar endavant el seu projecte professional 
com ara l’accés a la terra, la inversió inicial, la formació tècnica, 
l’experiència pràctica, el contacte amb els agents agraris o la 
inserció en el medi rural. En el cas de persones emprenedores 
sense vincle agrari, aquestes necessitats són especialment 
rellevants de manera que cal articular eines de facilitació en els 
processos d’incorporació, amb un suport específic, principalment 
en la fase entre la formació i la creació de l’empresa. Abans 
de l’inici formal del projecte emprenedor, els espais test 
agraris ofereixen poder posar a prova el model de producció i 
comercialització en un entorn de suport i acompanyament.

ARCA treballa en la creació d’espais test agraris a Catalunya a 
través del projecte PECT BCN Smart rural confinançat amb fons 
FEDER i amb el suport de la diputació de Barcelona, a través del 
Grup operatiu GO RETA que finalitza el setembre del 2020 i amb 
el projecte RETA finançat per la Fundació Daniel y Nina Carasso 
que s’inicia el setembre del 2020 i per un període de dos anys. 
La diversitat de suport econòmic ha permès dur a terme diverses 
accions acompanyant i donant suport a nivell de demarcació de 
Barcelona, Catalunya i l’Estat Espanyol.

Suport i acompanyament a territoris en procés de 
creació de nous espais test agraris: Al llarg del 2020 
s’ha celebrat reunions amb diferents territoris amb la 
finalitat d’estructurar la creació d’un espai test agrari en 
cada un d’ells a través del grup motor i s’ah acompanyat 
i assessorat cada un dels processos. S’ha treballat als 
següents territoris:  Lluçanès, camp de Tarragona a 
través de Coopcamp, Manresa, Sant Vicenç dels Horts, 
Parc rural de Montserrat, Gandesa
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Jornades: dues jornades organitzades RETA, PATT , 
diverses jornades convidats per explicar el projecte ET.

Revisió i millora de la metodologia per a la creació 
d’espais test agraris: redacció de la guia sobre espais 
test agraris editada en el marc de la XEMAC.

Comunicació, seguiment i coordinació amb 
el DARP: reunions de treball per acostar les 
necessitats dels espais test agraris 
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Inversions a les finques en espai test agrari: 
inici de la tasques per a al inversió amb 
l’elaboració de 4 memòries valorades per a cada 
una de les finques seleccionades, elaboració 
d’un primer esborrany de plecs de condicions.
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Creació de xarxa: tancament del projecte GO 
RETA i inici del projecte RETA finançat per al 
Fundació Daniel i Nina Carasso. Inici de la tasca 
de secretaria tècnica i dinamització de la RETA.
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PROJECTE “XEMAC”

Entrada de noves persones al sector agroalimentari 
(relleu generacional). Suport integral a les noves generacions 
d’emprenedors (dels sectors agrari, ramader i de transformació 
de producte primari).

Espais d’emprenedoria agroalimentària (Espais Test i 
Obradors compartits) i la seva dinamització. 

LÍNIES DE TREBALL

Web Xemac

El projecte XEMAC ha estat finançat pel  SOC i executat durant 
l’any 2020. Es va treballar en tres àmbits concrets:

1. SUPORT A LAS PERSONES EMPRENEDORES

En aquesta línia d’actuació es va treballar en detectar quines 
eren les principals necessitats que tenien les persones 
emprenedores en el sector agroalimentari. També es va fer un 
estudi de detecció de les principals entitats que donen suport 
específic i concret a aquets processos d’emprenedoria en el 
sector agroalimentari..

ACCIONS

Creació de un servei d’assessorament per persones 
emprenedores en el sector agrari, ramader o de transformació 
de producció primària. Es van realitzar un total de 23 
assessoraments personalitzats. 

Disseny i implementació de seminaris i jornades:
- Seminaris: Es van realitzar un total de 5 seminaris online 
dedicats a temes concrets amb una duració mitjana de 2,5 
hores . Els resultats finals van ser els següents: 

Títol seminariTítol seminari IInscritsnscrits

S1: Gestió d’espais compartits i sistemes de treball actuals 43

S2: De la idea al model de negoci. Elements clau per iniciar un 
projecte emprenedor. 

65

S3: Recursos y condicionants d’entorn a tenir en compte para 
començar un projecte agrari agroecològic.

65

S4: Com construir una marca de valor i  comercialitzar-la 
digitalment?

36

S5: Requisits i tràmits necessaris per posar en funcionament 
un obrador agroalimentari

84

METODOLOGIA (DUES LÍNIES PRINCIPALS)

- Jornades: Es va programar una jornada pràctica per a 
l’elaboració de cervesa artesana.

2. DINAMITZACIÓ DE LA XARXA I CREACIÓ 
DE VINCLES AMB ALTRES ENTITATS 
RELACIONADES

ACCIONS

Jornades: Es van realitzar dies jornades de treball 
comunitari per ajuntar en un sol espai les diferents 
entitats del territori català que estan treballant pe i una 
segona jornada per reunir-r la creació d’espais test 
agraris a la seva zona I una segona jornada per agrupar 
i reunir a les persones i entitats que treballen amb la 
finalitat de sonar suport a persones emprenedores en el 
sector agrari, ramader i de transformació alimentària.

Grup motor per la creació d’un mapa d’obradors 
compartits: Reunions per al disseny de la plataforma, 
les fitxes per la recollida de la informació de cada 
obrador, redacció de continguts, etc. 

Creació de la web: www.xemac.org en la que es 
vinculen els diferents recursos que hi ha al sector.

Creació de dues guies:
- “Guia metodològica per la creació d’espais test a 
Catalunya”
- “Obradors compartits: una nova eina d’innovació 
agroalimentària, valorització del producte local i 
dinamització territorial”

Creació de 3 infografies.

Creació de la xarxa. A Catalunya estan emergint nous projectes vinculats a espais test agraris i obradors 
col·lectius. Per poder avançar es necessita el suport mutu de totes les entitats que treballen en aquests àmbits per 
crear i treballar conjuntament.  
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http://www.xemac.org


OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE - ODS
ACORD NACIONAL  “AGENDA 2030 A CATALUNYA” 

L’Acord nacional per a l’“Agenda 2030 a Catalunya” és fruit d’un procés participatiu realitzat per 
part d’un grup d’actors públics i privats, entre els quals es troba ARCA. Un grup motor pioner, amb 
una visió transversal i una voluntat transformadora, que ha permès assolir un consens ampli entre 
representants de sectors molt diversos. 

L’Acord és un document de tipus declaratiu que defineix una visió compartida sobre com contribuir, 
des de Catalunya, a avançar en la consecució dels 17 ODS. 
Així mateix, defineix el rol i el compromís que han d’adquirir els diferents agents socials de 
Catalunya (sector públic; àmbit empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; 
societat civil organitzada i ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la 
capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any 2030”. (CADS)

ODS
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Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA 
Crta. Sant Llorenç de Morunys, km 2 
25280 Solsona (Lleida)
Telèfon: 93 653 94 19 
E-mail: comunicacio@arca.cat

www.arca.cat
www.desenvolupamentrural.cat
ARCA Desenvolupament Rural
@arcaruralcat 
@arcaruralcat 
ARCA. Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya


