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1. Context 

1.1 Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 

L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) és la xarxa regional de 
desenvolupament rural de Catalunya que dona suport i representa als 12 Grups d'Acció Local 
(GAL) catalans. 

La xarxa va néixer el 2010 amb l'objectiu de fer d'altaveu de les accions de cadascun dels GAL 
i donar-los suport per aconseguir la seva missió: dinamitzar el món rural i litoral facilitant 
que les persones que hi viuen puguin teniu nous projectes i oportunitats. 

ARCA estructura la seva actuació en 4 eixos: 

๏ Eix 1: Servei tècnic de suport als grups GAL. 

๏ Eix 2: La comunicació i difusió de projectes, bones pràctiques i metodologies. 

๏ Eix 3: Representativitat i presència de la xarxa catalana en altres estaments. 

๏ Eix 4: Participació en projectes de desenvolupament rural i de cooperació.  

1.2 El BCN Smart Rural i la iniciativa CO-RURAL 

BCN Smart Rural és la marca d’un projecte de desenvolupament territorial centrat en la 
valoració i la innovació en la gestió agrosilvopastoral. Aquest projecte està cofinançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

El BCN Smart Rural es desenvolupa en l’espai no metropolità de la demarcació de  Barcelona. 
Dels 7.728,17 km2 de superfície d’aquesta demarcació, el 73,26% correspon a l’àmbit del 
BCN Smart Rural.  

La població de l’àmbit del BCN Smart Rural representa el 16% (1.191.161 habitants) del total 
de la demarcació de Barcelona (5.523.922 habitants) i amb una densitat de població de 210 
hab/ km2. Es treballa, especialment, en 5 territoris pilot: Berguedà, Lluçanès, Moianès, Parc 
Rural del Montserrat i Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

BCN Smart Rural es desplega en 8 operacions  que permeten contribuir: 

  

• Transferència tecnològica i de coneixement al sector agrosilvopastoral, 

• Diversificació en la producció i comercialització dels productes i serveis agroramaders, 

• Incorporació de la innovació en tota la cadena de valor. 

  

• Creació de sinergies que afavoreixin la creació d’empreses, 

• Millora en la relació entre el món urbà i el seu entorn. 
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• Manteniment de la biodiversitat i dels ecosistemes agrosilvopastorals, 

• Millora en la gestió forestal i en l'ordenació sostenible dels boscos, 

• Reducció dels riscs d’incendis forestals. 

A continuació es relacionen els membres que conformen el projecte BCN Smart Rural: 

Co-finançadors: 

๏ Diputació de Barcelona 

๏ Unió europea, fons europeu de desenvolupament regional 

Coordinadors: 

๏ Diputació de Barcelona - Àrea de Territori i Sostenibilitat 

Socis beneficiaris: 

๏ Diputació de Barcelona 

๏ ARCA 

๏ CTFC 

Entitats participants: 

๏ Associació Leader Ges Bisaura 

๏ Leader CAT Central 

๏ Associació de Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 

๏ ADRINOC - Associació Desenvolupament Rural Integral  

๏ Consell Comarcal del Moianès 

๏ Consorci del Lluçanès 

๏ Centre de la Propietat Forestal 

๏ Clúster de la Biomassa 

๏ Boscat 

Una de les actuacions a desenvolupar dins del projecte per part d’ARCA és la creació d’una 
comunitat especialitzada en el sector primari: la Comunitat CoRural.  

Per fer front a aquest repte, per part d’ARCA s’ha realitzat una 1º fase d’entrevistes d’on ha 
resultat un primer document extens i ben treballat on es descriu la visió del sector i la 
voluntat d’avançar cap a la definició del CoRural tal i com indiquen les dues figures que 
s’exposen a continuació.  
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PLANNING 
• 9/7/19 : DISSENY CO-RURAL
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generacional de la 
pagesia. Crear un NOU 
model d’activitat 
agroforestal basat en la 
innovació i l’esperit 
col·laboratiu (entre tots els 
professionals IMPLICATS).
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SECTOR 
AGROALIMENTARI

SECTOR FORESTAL I 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
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ECOTURÍSTIC
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1.3 L’encàrrec a Coperfield 

Al voltant de la idea del CO-RURAL, ARCA convida a Coperfield for Social Good a facilitar dos 
tallers per a generar l’impuls inicial al projecte i amb la finalitat d’aglutinar als actors clau, 
determinar la direcció a seguir, alinear a tots els participants al voltant del repte i 
comprometre a totes les seves parts en la seva definició i futura implantació.     

Els objectius dels tallers eren els següents:  

๏ Definir quina ha de ser l’essència de la Comunitat del CoRural. 

๏ Definir un primer esquema de pla d’acció.  

๏ Generar un equip de treball del qual n’haurà de sortir el futur ‘equip motor’ i els 
diversos grups operatius. 

El procés es va iniciar el segon trimestre del 2019 amb la realització per part d’ARCA d’una 
40ª d’entrevistes a persones (veure annex I) de diferents grups de la societat (administració, 
3º sector, recerca i empresa), que van ser escollides per comptar amb una mirada rellevant 
sobre el repte plantejat. 

Posteriorment, amb els resultats d’aquestes entrevistes com un punt de partida, va tenir lloc 
el dia 9 de juliol un taller de co-creació, facilitat per Coperfield, amb una 30ª de participants 
(veure annex II). El taller va servir per a definir les bases de la futura comunitat CoRural i per a 
generar un nou ecosistema d’actors completament alineats i compromesos amb el futur 
d’aquesta comunitat.  

A continuació va tenir lloc un segon taller el dia 9 d’octubre amb una 20º de participants 
(veure annex III) on es va focalitzar molt més cap a on s’havien de dirigir els esforços des del 
CoRural. Dels 8 àmbits d’acció que s’havien co-creat en el primer taller es va fer una consulta 
a tots els participants per mirar de prioritzar-los i posteriorment des d’ARCA es va fer una 
reflexió de quin àmbit podia ser més efectiu dirigir l’acció. Finalment es va proposar que el 
segon taller treballés el següent repte:  

“Com podem garantir el relleu generacional al món rural català a partir del 2025?”  

A la vegada, el 2º taller va abordar 4 reptes dins del relleu rural i en va definir una sèrie 
d’objectius i d’accions prioritàries. Els reptes que es van plantejar a priori es detallen a 
continuació: 

• “Quin sistema d’indicadors establim per a determinar un índex de l’estat del relleu 
generacional a Catalunya”? 

• “Quins nous dispositius de relleu podem implementar a Catalunya i com es coordinen 
amb els actuals”? 

• “Quins hauran de ser els models de negoci de futur que garanteixin el relleu rural?” 

• “Com establim una xarxa d’actors i d’agents del relleu rural català? 

El pas futur serà la creació d’un Equip Motor encarregat de catalitzar els acords que s’han 
pres durant el taller i poder avançar en la implantació d’aquesta nova comunitat rural així 
com, de començar a impulsar accions concretes a través de grups operatius. 

Aquest document conté una descripció del procès dissenyat i facilitat per Coperfield, així com 
el resum dels seus resultats del taller esmentat i d’unes conclusions finals. 
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1.4 Estructura del document 

El document s’ha estructurat de la manera següent: 

๏ En el Capítol 2 es descriuen els requeriments del repte plantejat, la metodologia de 
Coperfield per dissenyar el procés de respondre i les fases del procés resultant. 

๏ En el Capítol 3 es relacionen els resultats obtinguts durant el transcurs dels dos tallers 
realitzats. 

๏ En el Capítol 4 s’exposen una sèrie de directrius que considerem útils de cares al futur. 

๏ En el Capítol 5 es detallen les conclusions finals del procés de co-creació de la 
comunitat CoRural. 
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2. Descripció i disseny del procés 
2.1. Objectius del repte plantejat 

L’objectiu principal del repte plantejat per ARCA és l’articulació d’un nou ecosistema d’actors 
en l’òrbita de la comunitat CoRural, i més en concret: 

(1) Provocar un diàleg entre els grups d'interès sobre els problemes, necessitats i reptes 
específics relacionats amb aquesta idea de comunitat rural. 

(2) Alinear a tots els participants al voltant del repte CoRural i agafar un compromís 
amb el seu desenvolupament de futur. 

(3) Definir els pilars bàsics que han de regir la nova comunitat (Missió) 

(4) Identificar objectius estratègics prioritaris que permetin abordar el repte i 
concretar-ne els àmbits d’acció que siguin necessaris. 

Aconseguir això comporta la necessitat de: 

๏ Fer emergir els diferents punts de vista i sensibilitats respecte el CoRural. 

๏ Introduir els participants en un clima i una manera de fer caracteritzats pels valors de 
no judici, escolta activa, curiositat i disponibilitat cap als altres.  

๏ Facilitar que el grup de participants del taller identifiqui les inquietuds i valors que 
tenen en comú, per tal de construir a partir d’ells una direcció de treball compartida. 

๏ Trencar amb els apriorismes, diagnòstics i prejudicis que tot sistema genera en les 
relacions entre els seus membres. 

๏ Generar un espai propici per a crear noves relacions entre els participants. 

๏ Fer treballar els participants a partir d’una actitud de gosadia i confiança envers allò que 
es pot fer, sense el contrapès del que ha funcionat fins ara o del que és acceptat per la 
cultura del sistema. 

๏ Acompanyar els participants a través d’un procés que els permeti prendre consciència 
de com i quan cadascun d’ells pot aportar els seus recursos (siguin del tipus que 
siguin). 

๏ Donar eines als participants per aterrar les seves iniciatives en accions concretes que 
compleixin les condicions per a ser executades a curt i mig termini. 

2.2. Característiques del repte plantejat 

Tal i com es va poder validar en la fase d’entrevistes, el repte plantejat per ARCA reuneix les 
següents característiques: 

• Es tracta d’un repte sistèmic: No hi ha un únic factor de rellevància, sinó un conjunt 
d’elements concurrents.  

• Cap agent aïllat té totes les claus de la solució: No hi ha per tant un únic 
responsable per la qual cosa és necessària la col·laboració entre els diversos agents 
públics i privats implicats. 

• No hi ha una solució evident ni un referent clar. 

• Les respostes purament racionals no són efectives: Els arguments purament 
racionals a favor d'una solució no són suficients per mobilitzar els agents que en teoria 
estarien interessats en propiciar aquestes condicions. Altrament, la situació ja s'hauria 
resolt, perquè els arguments racionals a favor d'una actuació són prou coneguts. 
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• Les respostes purament emocionals no són sostenibles: És possible que una acció 
puntual d’impacte en la societat tingui una certa repercussió, però difícilment servirà 
per fer actuacions sostingudes en el temps en un cas com el que ens ocupa. 

2.3. Elements clau del disseny del procés 

El Mètode Coperfield, dissenyat específicament per 
abordar reptes sistèmics i processos de transformació com el 
plantejat per ARCA, es basa en els elements següents: 

• Visió de procés, ja que les transformacions són 
processos que precisen metodologia i resiliència. 

• Co-creació. Dissenyem per a cada fase del canvi tallers 
en què la col·laboració entre les persones implicades 
genera respostes accionables davant dels reptes als 
quals s’enfronten.  

• Facilitació. Els nostres facilitadors utilitzen el coneixement dels processos grupals per 
dissenyar i dirigir els tallers col·laboratius, proporcionant eines i tècniques que els 
participants apliquen per aconseguir resultats efectius. 

• Aprenentatge. Dissenyem els tallers per tal que constitueixin per als participants una 
experiència d'aprenentatge col·lectiu en les tres dimensions (coneixements, habilitats i 
actituds) de desenvolupament personal i de millora del treball en equip. 

• Acompanyament. El nostre acompanyament apreciatiu ajuda a consolidar el progrés 
continu de les persones i les organitzacions en la seva capacitat per abordar de manera 
autònoma el dia a dia de la seva transformació. 

El disseny de les facilitacions i acompanyaments que Coperfield a dut a terme en aquest 
procès està basat en la metodologia de l'escola danesa KaosPilots (www.kaospilot.dk), de la 
qual Coperfield és Education Design Partner a Espanya. Les seves característiques més 
destacades inclouen: 

๏ Aprenentatge basat en l'experiència. Combinem la presentació de conceptes amb 
exercicis experiencials sobre reptes o situacions properes als objectius dels participants. 

๏ Orientació a resultats. Un objectiu clau del disseny dels tallers és capacitar els 
participants per superar els bloquejos que dificulten l'avanç cap als seus objectius. 

๏ El paper del facilitador. El paper del responsable dels tallers és la facilitació del treball 
del grup. Ajuda als participants a fer-se preguntes pertinents i a trobar les seves pròpies 
respostes a partir dels seus objectius, coneixements, capacitats i experiències. 

๏ La diversitat com a font de possibilitats. El treball en grup serveix per despertar la 
consciència que les millors idees, els canvis i les innovacions més significatius, 
sorgeixen (a classe i fora de classe) en la intersecció de persones, mentalitats i 
disciplines diferents. 

๏ Aprenentatge en grup. El treball en grup desperta la consciència que les millors 
idees, canvis i innovacions sorgeixen sovint en la intersecció de persones, mentalitats i 
disciplines diferents. 

๏ Èmfasi en l'alineament per crear un entorn de confiança i col·laboració com a base 
del treball en grup. 
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๏ Pràctica i desenvolupament d'habilitats. Les dinàmiques dels tallers exerciten 
habilitats com l'escolta activa, la comunicació de proximitat o la pràctica del feedback, 
imprescindibles per a una col·laboració efectiva. 

๏ Visió apreciativa, posant focus en les possibilitats de treure partit del que hi ha i 
funciona, més que en mancances que generen problemes. 

๏ Eines visuals (diagrames, mapes, matrius, tela ('canvas') que faciliten la col·laboració i 
la generació de resultats. 

๏ Orientació a resultats per tal d’orientar als participants cap a l’acció, necessària fins i 
tot quan hi ha incerteses sobre el futur. 

D’aquesta manera, el disseny dels tallers contempla un triple objectiu: 

๏ Dissenyar i facilitar un procés adient per tal de generar respostes concretes als 
reptes específics d’acord als quals es convoca el taller. 

๏ Potenciar les habilitats del grup per millorar la capacitat de generar resultats 
col·lectius de forma autònoma. 

๏ Propiciar una reflexió individual de cada participant sobre les seves actituds i 
habilitats per millorar el treball en equip. 

2.4. Fases del procés 

Per tal d’assolir els objectius descrits anteriorment es va plantejar una seqüència 
d’actuacions que permetessin al grup produir de forma co-creada continguts d’alta qualitat i 
rellevància. Era doncs primordial que el grup comptés amb l’ambient i l’espai necessaris i 
alhora disposés de les eines i metodologies escaients en cada cas.  

Figura 1. Fases del procés. 

Per tal d’aconseguir aquests objectius es va dissenyar un procés en cinc fases (Figura 1) 
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(1) Una primera fase d’entrevistes a una 40ª de persones, realitzades per Cèlia Clotes 
d’ARCA, on es varen recollir els punts de vista dels diferents actors potencialment 
implicats en el futur de l’Espai.  

L’Annex I conté la relació de persones entrevistades, seleccionades amb la voluntat de 
que hi hagués la màxima barreja d’actors en representació dels diferents àmbits 
d’influència (Administració pública, Universitat, Tercer sector, Empresa i societat civil). 
El recull impecable que es va fer dels resultats de les entrevistes es va distribuir com a 
punt de partida dels 2 tallers a tots els participants (veure annex II i III). 

(2) En la primera part dels dos tallers realitzats es va treballar l’alineament dels 
participants respecte la intenció del taller, les conseqüències que es volien provocar i 
els principis i valors que havien de regir el treball en equip. 

(3) Seguidament, es va demanar als participants que s’enfoquessin en observar la 
realitat actual del repte plantejat i imaginar com podia ser l’escenari de futur i els 
seus atributs. 

(4) A continuació, els participants van escollir les bases dels pilars que han de regir la 
posada en marxa de la futura comunitat CoRural. 

(5) Finalment, els participants van identificar els objectius estratègics prioritaris a 
partir dels quals es varen determinar les accions que s’havien de desplegar. 

2.5. Estructura del procés 

Entrevistes 

Tallers I i II 

Fase 1: Entrevistes

Objectius ๏ Recollir tots els punts de vista dels actors per conformar una primera mirada sobre el repte 
plantejat 

๏ Conformar l’equip de treball que participarà posteriorment en la dinàmica

Fase 2 i 3: Obertura dels tallers i observació 

Objectius ๏ Alinear els participants del taller respecte l’objectiu d’aquest i els principis de relació grupals 
๏ Crear sentiment de propietat del procés entre els participants 
๏ Prendre consciència de la realitat actual 
๏ Identificar relacions causa-efecte 
๏ Concebre la realitat a tractar com a un sistema 
๏ Prendre consciència d’allò sobre el que es pot actuar

Fase 4: Imaginació

Objectius ๏ Entrar en un ambient de creativitat per fer aflorar nou coneixement 
๏ Construir un relat comú dins del grup de treball 
๏ Alinear el grup respecte els àmbits a treballar 
๏ Determinació de la Missió de conjunt  
๏ Imaginar possibles escenaris de futur
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Fase 5: Descobriment

Objectius ๏ Identificar els objectius estratègics 
๏ Desglossar cadascú dels eixos en els àmbits d’acció clau.

Fase 5: Clausura

Objectius ๏ Presentació dels resultats finals 
๏ Celebrar la feina feta 
๏ Generar sentiment d’orgull i propietat amb el procés engegat 
๏ Identificar el substrat comú entre tots els grups de treball 
๏ Enfortir les relacions entre els participants 
๏ Agrair l’esforç i prendre compromisos per al futur immediat
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3. Resultats 

3.1. Resultats del primer taller (annex IV) 

3.1.1.Propòsit del taller i principis de treball 

Un dels primers objectius va ser la construcció de l’equip de treball per a poder enfocar el 
taller vers una direcció i uns objectius determinats.  

๏ L’eina inicial per assolir aquest objectiu va ser el “I DO ART” (acrònim en anglès de 
Intention, Desired Outcomes, Agenda, Rols & Rules i Time).  

๏ Els resultats obtinguts pel grup al utilitzar aquesta eina van ser els següents: 

Mitjançant la dinàmica del repte del Malví, es van acordar també els principis i regles que 
havien de regir la relació entre ells durant el transcurs del taller així com les actituds i 
habilitats necessàries. Els resultats es recullen en la taula següent. 

Resultats de la dinàmica I_DO_ART

Intenció

Crear un grup de treball per compartir coneixements models replicables i experiències pel mon rural 
i pesquer combinant tradició i innovació

Resultats esperats

Definició clara de comunitat Co-Rural i de les 
seves funcions

Accions concretes, les justes, factibles i 
perdurables

Creació de grups de treball Com es prenen les decisions

Plantejament i priorització de solucions a les 
problemàtiques sorgides Punt de partida per motivar la participació

Saber que anem a fer

Principis i regles del Grup
Mòbil apagat Ordre i respecte a totes les opinions

Mà dreta alçada --> Senyal de silenci Donar veu a tothom
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Aquestes dinàmiques també varen ajudar a respondre dos qüestions referents al co-lideratge 
del procés per part de tots els participants: 

Quines actituds ens han ajudat all treball en equip?

Atreviment Cooperació Iniciativa Perseverança

Col·laborar Constància Lideratge Positivitat

Comunicar Delegar Ment oberta Pro activitat

Confiança Escolta activa Motivació Respecte

Consultar Escoltar Paciència Responsabilitat

Convenciment Executar

Quines habilitats han ajudat al treball en equip?

Treball en equip Consens Gestió del temps

Motricitat fina/manetes Coresponsabilitat Lideratge compartit

Organització Creativitat Organitzar

Capacitat anàlisi Dialogar Planificació de tasques

Capacitat consens Disseny Planificar

Compartir Experiència Reflexionar

Coneixement Fixar objectius
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3.1.2.Golden Circle: El per a què? El 
Com? El Què? 

El Golden Circle és una eina visual que ajuda a reunir en 
un únic suport les respostes d'un grup a les preguntes 
poderoses que s'han d'abordar al principi d'un projecte o 
d'un procés de transformació: 

๏ Per a què? Quin és el propòsit final que volem 
assolir? Com es definiria o visualitzaria el nostre èxit?  

๏ Com? Quins principis d’actuació ens calen per 
assolir la visió que perseguim. (Un principi és una 
creença fonamental sobre com comportar-se 
treballant plegats per aquest objectiu). 

๏ Què volem? Quins resultats concrets volem? 

Els participants treballen sobre una imatge en gran del Golden Circle, i l’omplen utilitzant 
imatges que retallen de revistes. L’eina genera resultats molt permetent que els participants 
proporcionin metàfores visuals. 

Es recullen a continuació els resultats d’aquesta dinàmica: 

El Per a què (Why)?:  
Missió, propòsit o objectiu del CoRural

Grup 1 Grup 2

Mantenir pobles vius, endreçats i gestionats Per un territori millor i per la seva gent

Per a què el sector tingui un futur Per a un desenvolupament sostenible del medi 
rural

Territori i societat sana Per a què no ca iguin e l s p i l a rs de l 
desenvolupament rural

Buscar un equilibri Per adaptar-nos a la situació actual

Per un territori viu i saludable tant el rural com 
l'urbà

Per a respondre als reptes que té el territori com 
el canvi climàtic

Sentiment d'orgull de territori Per posar el valor el paisatge

Paper de la dona i consum conscient Per guanyar a partida a l'agroindústria

Salud personal i humana Per donar valor als productes de territori

Barreja de perfils i treball conjunt Per mantenir la salut de la terra

Mantenir el paisatge forestal Per guanyar recursos i empoderament

El sector rural evolucioni Per qualitat de vida i valor futur

Salut tant al territori com a les persones Per un equilibri al territori

Mirada diferent innovant Per a un territori equilibrat i amb gent

Revolucionar generant noves dinàmiques Per a una alimentació saludable i biodiversitat

Per que seguim treballant aïlladament
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Com? 
Com ha de ser / funcionar el CoRural?

Grup 1 Grup 2

Donant valor a les tasques del bosc i les 
petites coses Per empoderar la dona

Coworking, treballar en comunitat Per tenir en compte les dones i altres territoris

Que hi hagi relleu generacional Un procés de selecció

Que hi hagi joves i bestiar al territori Deixar d'estar cansats

Ordenar el territori i les produccions Combinar tradició i innovació

Alineament i noves tecnologies Treballar junts i en xarxa

Integrar sectors turístic i productor La gent unida i reflexionant plegats

Col·laboració entre uns i altres Tenir en compte la gent de casa

Planificar per sectors Trencar les normes i el model

Canvis assumibles Col·laborar

Caminant junts Diversitat de tots

Donant valor al producte de proximitat i 
pagesos

Saber on apuntem

Evolució del món rural Aprofitant les noves tecnologies i la innovació

Tecnologia connexió i comunicació a 
disposició de la gent del territori Tenir en compte la tecnologia i el coneixement

Ajuntar agents i equilibrant sectors productius Buscar les potencialitats locals

Amb alegria, convenciment i perseverança
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Què? 
Quins han de ser els àmbits d’acció del CoRural?

Grup 1 Grup 2

Alinear cap a fita conjunta Producte i visió local

Saber quines tecles hem de tocar Qualitat

Alimentació saludable i de proximitat Cadena de valor del paisatge

Aproximar el món rural i la gran ciutat Producte local, saludable i proper

Producció sostenible d'aliments amb 
seguretat alimentària

Sector fort content i que pugui afrontar reptes

Aconseguir productes locals Varietat de models

Feines dignes i arrelament Coneixement, relleu generacional i pagesia

Espai d'intercanvi Eines

Seguir parlant per avançar Accions que retornin al territori

Una entrada per arribar a l'objectiu Equilibri

Tenir paisatge rural i sector on pugui viure la 
gent

Construcció del Golden Circle en 50 paraules

Grup 1 Grup 2

Innovar per a millorar la salut del territori i 
que afavoreixi en la vida de les persones.  

Mitjançant el relleu generacional, el treball 
col·lectiu, innovant, planificant per sectors i 
ordenant el territori, fent canvis assumibles.  

Apropant el món urbà i rural, amb producció 
sostenible i saludable, dignificant la feina al 
món rural

Donar valor al paisatge (Territori, persones, 
producte i serveis).  

Creant xarxa, empoderant, amb models 
territorials sostenibles, amb tradició-innovació i 
viabilitat econòmica.  

Fent pedagogia del consum i generant 
autoestima
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3.1.3.Atributs clau del futur CoRural 

A partir de l’exercici del Golden Circle s’han extret les paraules clau que segons els 
participants defineixen l’essència de la futura comunitat CoRural i s’han bolcat en l’esquema 
següent: 

3.1.4.La Missió del CoRural 

La missió o propòsit d’un projecte col·lectiu és una expressió inequívoca d’allò que el 
col·lectiu aspira a aconseguir. 

La missió del futur CoRural s’ha extret a partir de la dinàmica del Golden Circle. Els 
participants han treballat en primer lloc individualment y seguidament en dos grups de 20 
persones en el que cadascú ha proposat la seva missió. Finalment, ha estat el plenari el que 
acabat decidint la missió de conjunt. 

Missió del CoRural:  

“Connectats per un territori viu”
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3.1.5.Pla d’acció 

3.1.5.1.Objectius estratègics 

En la fase final del taller es va abordar l’estructura del Pla d’Acció del CoRural, necessari 
per començar a estructurar l’acció de la comunitat. 

Els participants van treballar primer en la definició dels 10 objectius estratègics del CoRural 
a través de la dinàmica 1-2-4-All, on es va passar de la definició d’objectius individual fins a 
arribar a la decisió plenària. Els 10 objectius estratègics escollits es detallen a continuació:   

3.1.5.2. Accions 

Un cop definits els 10 objectius estratègics es va realitzar una dinàmica sistèmica per escollir 
aquelles línies de treball prioritàries i definir les accions que caldrà realitzar: 

Objectius estratègics de la Comunitat del CoRural

1 Afavorir el relleu generacional impulsant nous models de negoci viables

2 Promoure les noves tecnologies i innovació per a un model agrari més sostenible

3 Fomentar la sostenibilitat territorial i la sobirania alimentària

4 Treballar en xarxa i crear comunitat que faci lobby

5 Posar en valor el mosaic agroforestal

6 Conscienciació social i pedagogia dels valors rurals

7 Conèixer i difondre el territori

8 Re-connectar el món rural amb la pagesia

9 Re-connectar el món rural amb l'urbà

10 Fixar i incrementar la població dels territoris rurals

Nº 1: Afavorir el relleu generacional impulsant nous models de negoci viables

1 Suport i promoció dels espais test agraris

2 Incentivar l'ús de terres i registre de terres (Llei d'espais agraris)

3 Incentivar el traspàs generacional d'explotacions agràries

4 Prospecció i recerca de nous models de negoci

5 Difusió i comunicació del sector agrari com a sortida professional
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Nº 2: Promoure les noves tecnologies i la innovació per a un model agrari més 
sostenible

1 Crear espais d'intercanvi de problemes i necessitats rurals

2 Compartir bones pràctiques

3 Formació en TIC

4 Catàleg de noves tecnologies

5 Plataforma d'intercanvi de recursos i temps

Nº 3: Fomentar la sostenibilitat territorial i la sobirania alimentària

1 Aprofitament de matèries primeres: fusta constructiva, llana, etc.

2 Marc normatiu favorable a la sobirania alimentària

3 Anàlisi d'autosuficiència alimentària per saber que tenim i que falta

4 Campanya contínua d'educació i consciència alimentària (en producte i temps)

5 Xarxa territorial per satisfer necessitats de productors i consumidors

6 Eina de localització de projectes de producció

7 Projectes de transició energètica municipal

8 Conscienciació energètica climàtica

9 Plans d'adaptació territorial al canvi climàtic

Nº 4: Treballar en xarxa i crear comunitat que faci de lobby

1 Generar un espai d'intercanvi intersectorials mitjançant noves tecnologies

2 Identificació d'agents i sectors (BBDD)

3 Definir una estratègia de comunicació (interna i externa) fent visible el sector en 
xarxes i premsa

4 Crear un repositori de recursos, experiències innovadores bones pràctiques

5 Crear un grup motor i grups de treball específics
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3.1.6.Cloenda del taller 

Finalment, es va cloure el taller amb una dinàmica check out on cadascú amb una paraula va 
definir el que s’en duia del taller. 

Nº 5: Posar en valor el mosaic agroforestal

1 Recuperar els terrenys agrícoles abandonats per posar-los en cultiu (recuperar 
terres en desús)

2 Donar valor afegit a la fusta local

3 Fomentar el consum de biomassa a nivell local

4 Fomentar el cultiu verd en zona de mosaic de forma sostenible (ús racional aigua)

5 Introducció de la ramaderia extensiva en les zones de mosaic

6 Conscienciar que el mosaic agroforestal és una eina de prevenció forestal

Nº 6: Conscienciació social i pedagogia dels valors rurals

1 Tallers i jornades per posar en valor el producte local

2 Utilitzar els mitjans de comunicació com a eines de difusió

3 Implicar administracions locals a fer aquesta pedagogia

4 Incloure com assignatura curricular el coneixement del sector primari

5 Xerrades a les escoles i visites a les activitats agràries, pesca i boscos

Nº 7: Conèixer i difondre el territori

1 Estudiar per zones el que es vol vendre (per crear marca de zona)

2 Determinar els valors del territori / productes i serveis

3 Decidir públic potencial - Zona més propera

4 Campanyes de comunicació --> publicitat

5 Difusió: Food truck, jornades / estades escolars amb el territori
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3.2 Resultats del segon taller (annex V) 

El segon taller d’un dia de durada va servir per focalitzar molt més en quin havia de ser 
l’àmbit d’acció del CoRural. Després del primer taller es ve desenvolupar un procés de reflexió 
amb el que es va acabar definint quin havia de ser el repte de partida del segon taller:  

“Com podem garantir el relleu generacional al món rural català a partir del 2025?” 

La intenció en tot moment fou el de generar un ambient creatiu per fer emergir un nou 
coneixement que donés resposta al repte plantejat. Els resultats que es varen obtenir durant 
el taller foren els següents: 

๏ Definició dels principals reptes per abordar el relleu rural a Catalunya 

๏ Definició dels objectius estratègics de cadascun dels 4 reptes 

๏ Definició de les accions prioritàries a dur a terme per a cada objectiu estratègic 

3.2.1 Repte 1: Quin sistema d’indicadors establim per a determinar un índex de 
l’estat del relleu rural? 

Objectiu 1: Recollir dades útils sobre el relleu generacional a tots els sectors 
d’activitat del món rural: 

๏ Creació d’un índex de Relleu Generacional (Agrari, no agrari). Persones 

๏ Creació d’un índex de “possibilitat de canvi generacional” (Escenari de serveis, Ha, 
granges, hospitals) 

๏ Mapeig dels índexs obtinguts per fer lectura per municipis i comarques 

Objectiu 2: Observar, analitzar i interpretar les dades obtingudes de manera 
coherent: 

๏ Creació d’un Observatori o ens aglutinador de les dades i el seu tractament 

๏ Transmissió de les dades i índexs obtinguts per poder prendre decisions  

๏ Rebre les sol·licituds dels altres grups de treball per generar nous índexs útils 

Objectiu 3: Generar propostes d’accions i identificar noves oportunitats de relleu al 
món rural: 

๏ Realitzar una lectura de l’evolució dels índexs així com de les accions i/o mesures 
aplicades  

๏ Establir un compromís amb accions coordinades amb els agents del món rural 

๏ Vetllar pel relleu generacional sectoritzat i professionalitzat 
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3.2.2 Repte 2: Quins nous dispositius de relleu podem implementar a Catalunya i 
com es coordinen i/o reformulen amb els dispositius actuals? 

Objectiu 1: Millorar la normativa: 

๏ Accés i gestió terra: 1- Definir metodologia de treball a través d’un banc de terra. Únic 
per Catalunya via entesa de les diputacions. 

๏ Regular l’habitatge d’ús turístic a les zones rurals. Moratòria en els municipis amb 
problemes d’accés a l’habitatge de la població. 

๏ Canvi PAC: Deixar de pagar al titular. Pagar al productor i per maneig 

๏ Nova línia de bonificació per empreses en l’àmbit rural. Fiscalitat positiva a l’empresa 
rural. 

๏ Contracte CAPE (beneficis en la contractació de personal per petites empreses) a 
Catalunya. 

๏ Obligació normativa grans superfícies que tinguin un percentatge de producte local. 

๏ Primar per agafar activitats amb un relleu 

๏ Primar per empreses que deixar el relleu 

๏ Modificar la normativa per incloure com a competència pròpia de l’administració local: 
Suport al sector agroalimentari 

Objectiu 2: Acompanyament integral real i coordinat: 

๏ Nou sistema d’assessorament integral per a “nova població” de l’entorn rural: antena 
d’acollida en els àmbits tècnic, econòmic i social.

Objectiu 3: Cooperació entre el sector (cooperativisme), ciutadania i administració. 

๏ Competència municipal per al suport al sector agroalimentari

๏ Tècnic comarcal pel foment del cooperativisme

๏ Campanya de sensibilització de la població per conèixer la nova activitat al poble/ 
nous habitants

๏ Municipis tinguin la figura de l’acollida (voluntaris)

๏ Sensibilització població general sobre el producte local

๏ Cooperativisme per cooperar entre productors i consumidors (ex: Botiga de 
productor – agrupació de consumidors, model AMAP francès)
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3.2.3 Repte 3: Com han de ser els models de negoci per a garantir el relleu rural i 
com els podem impulsar? 

Objectiu 1: Rural Mentoring 

๏ Identificar figura mentor (Capacitats i coneixements, ...) 

๏ Han de ser promoguts i identificats per: 

• Agro: DARP (gestió) 

• Altres: Leader, Ateneus, etc. (gestió) 

• Associacions de productors / ramaders /sectorial (mentors) 

๏ Crear xarxa de mentors especialitzats 

๏ Dues tipologies de mentors: 

• Mentor professional tècnic 

• Mentor del sector (+ innovadors i motivats)  

Objectiu 2: Fomentar cooperativisme i compartir serveis 

๏ Tallers sobre cooperativisme i emprenedoria 

๏ Accions de comunicació sobre cooperatives i casos d’èxit, taules rodones. 

๏ Crear eines i equipaments compartits: obradors, etc. 

๏ Línies de finançament, equipaments (ex. Hall Relais) 

๏ Pla per mancomunar serveis municipals bàsics des de l’administració 

Objectiu 3: Prescriptors del territori, els negocis rurals i la visibilitat 
๏ Programa benvinguts a pagès continü 

๏ Crear un relat de positivització rural 

๏ Identificar prescriptors: 

• Àmbit urbà: periodistes 

• Àmbit rural: negocis turisme, producció agro., administracions   

• Capacitació taller, visites per conèixer territori i altres negocis 

• Crear xarxa entre prescriptors 
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3.2.4 Com creem una xarxa d’agents pel relleu rural coordinada i estructurada? 

Objectiu 1: Posar en valor pagesia i món rural: 

๏ Campanya de publicitat sobre les possibilitats del món rural 

๏ Potenciar els productes locals lligats al relleu generacional 

๏ Actuacions locals mediàtiques 

๏ Marxandatge sobre orgull rural 

๏ Enquesta oberta sobre els valors de l’àmbit rural/pagès (creació d’indicadors!) 

Objectiu 2: Xarxa d’agents proactius, propers al territori, ben coordinats i 
compromesos 

๏ Mapeig dels agents públics i privats que poden/volen formar part de la xarxa 

๏ Formació prèvia i específica per a la creació de la xarxa 

๏ Treball intens per a l’apoderament dels agents en pro activitat, proximitat i compromís 

๏ Optimització dels recursos disponibles per part dels agents 

Objectiu 3: El relleu ha de ser sostenible a tots els nivells 

๏ Creació d’una borsa d’oferta i demanda per al relleu EN TEMPS REAL (aquí hi ha 
implícita la cerca i la identificació d’explotacions en relleu o de negocis no agraris en 
relleu) 

๏ Avaluació de la viabilitat territorial, econòmica i social de l’explotació en relleu. 

๏ Assessorament i tutorització en el procés del relleu generacional (tant de la part que 
plega com de la part que s’incorpora) 

๏ Foment de la innovació i la diversificació (caldrà estar atents als nous models de negoci 
que es pugui detectar) 
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4. Directrius de futur 
La conclusió a la qual s’arriba a l’hora d’aportar solucions a un repte sistèmic com el de la 
Comunitat del CoRural, és que es requereix d’una transformació, d’una recomposició 
forçosament gradual de recursos i relacions, més que d’una actuació aïllada. 

En aquest sentit, per tal de donar resposta a les propostes co-creades pels participants de tot 
el procés (entrevistes i 2 tallers), es proposa que des de l’impuls d’ARCA es pugui implantar el 
model del CoRural com un espai de trobada multisectorial on poder imaginar, discutir, 
prototipar i provar les iniciatives que s’han acordat dur a terme en el curs del taller.  

Idealment aquest espai hauria de fomentar: 

๏ Un lideratge distribuït que habiliti els actors. 

๏ L’establiment d’un model de governança compartida que permeti assolir acords de 
forma àgil amb els actors interessats. 

๏ Autonomia dels actors per pactar entre ells superant així una regulació centralitzada 
que freni l’escalabilitat i la innovació. 

๏ Metodologies àgils de desenvolupament de projectes. 

๏ Obertura i transparència: Assegurar que els resultats i aprenentatges són a 
disposició de tothom. 

A continuació relacionem els aspectes claus que s’han de tenir en compte a l’hora de crear 
un espai transversal com el que es planteja: 

• Mirada sistèmica: analitzar l’entorn en el seu conjunt, treballar en les causes i no en els 
símptomes. Que l’acció es focalitzi amb l’arrel del problema generant inversions d’impacte 
(amb pocs recursos s’han de generar canvis substancials). 

• Espectre social ampli: Incorporar actors de diferents sectors i perfils diversos per que 
treballin de forma col.lectiva. D’aquesta manera evitarem les limitacions dels grups 
d’experts en un mateix àmbit i s’incorporaran tantes visions i experiències com angles té 
el repte a transformar. 

• Hibridació: Intersecció d’actors i disciplines. 

• Esperit cooperatiu: S’aporta i captura valor de la comunitat que hi treballa i de les 
solucions desenvolupades per als seus membres. 

• Grup alineat: On el compromís dels actors que hi participen neix de l’alineament sobre 
els valors que comparteixen. 

• Amb un lideratge distribuït: Centrat en el procés i obert als resultats on la prioritat és 
habilitar l’autonomia i la co-creació dels equips.  

• Estructura Nodal: On els projectes particulars s’entenen com a part d’un context més 
ampli i integral. 

• Espai Experimental: On es promouen processos per als que no existeix d’entrada un 
disseny detallat de les fites i els resultats que es volen generar. Per tant, la màxima 
prioritat es idear, produir i validar prototips que es puguin iterar fins trobar la solució 
apropiada. 
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5. Conclusions 
Al llarg dels darrers 5 mesos una 40ª d’actors provinents de sectors molts diversos els quals 
representen una mirada transversal sobre la futura Comunitat del CoRural, han donat les 
primeres passes per començar a trobar solucions al repte plantejat.  

Gràcies a aquest procés de transformació promogut per ARCA i facilitat per Coperfield for 
Social Good, s’han començat a assentar les bases pel canvi de model actual. 

Els tres aspectes cabdals que s’han aconseguit es relacionen a continuació: 

๏ Aglutinar a un grup d’actors representatius dels diferents sectors que tenen una 
mirada sobre repte plantejat i que una part d’ells fins a dia d’avui no havien estaven 
interconnectats.  

๏ Alinear al nou ecosistema d’actors enfront del repte plantejat.  

๏ Co-crear de forma conjunta els eixos estratègics i els àmbits d’acció a partir del qual es 
podrà començar a implantar el CoRural. 

A partir d’ara, cal donar continuïtat al procés engegat amb la definició i capacitació de l’equip 
motor i l’establiment d’aquest espai de trobada multisectorial on poder imaginar, discutir, 
prototipar i dur a terme totes les accions de la comunitat del CoRural. 
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Annex I: Relació d’entrevistats 

Relació de persones entrevistades

Alba Rojas Josep Dadón

Albert Castells Josep Maria Prunera

Albert Pujol Josep Rosell

Àngels Guiteras Judith Saus

Anna Garrós Laia Batalla

Anna Sanitjas M. Àngels Armengol

Ariadna Tremoleda Marc Cortina

Carles Jorba Maria Díaz

Conrad Delgado Mariona Rota

Emma Soy Martina Marset

Equip ARCA Neus Monllor

Estel Turbau Olga Cabezas

Guillem Tendero Pep Llach

Joan Duran Pep Solé

Joan Estruch Pere Coma

Jordi Baucells Pindo Delàs

Jordi Santacana Ramon Bach

Jordi Tarradas Raquel Serrat

Jordi Terrades Rita Casals

Jordi Vigué Sergi Caballero

Jordi Vilalta

Relació de persones consultades

Clara Blasco Joan Baqué

Enric Guinovart Miquel Correa

Imma Costa Pep Campàs

Jaume Bages
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Annex II: Relació dels participants al 1º taller 

Participants al 1º taller de co-creació

Alba Reverte Jordi Baucells

Alba Rojas Jordi Tarradas

Albert Puigvert Jordi Vilalta

Àngels Armengol Josep Dadón

Àngels Guiteras Laia Pont

Carles Jorba Laura Megías

Carles Luz Maria Díaz

Cèlia Clotes Marta Martínez

Conrad Delgado Pep Llach

Ferran Mestre Pep Solé

Francesc Primé Pere Coma

Gemma Estany Ramon Bach

Imma Costa Raquel Serrat

Jaume Bages Rita Casals

Joan Duran Tresa Colell
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Annex III: Relació dels participants al 2º taller 

Participants al 2º taller de co-creació

Albert Puigvert Joan Salvador Minguet

Alfonso Moreno Jordi Terrades

Blanca Pellicer Jordi Vilalta

Carles Luz Josep Dadón

Cèlia Clotes Laura Megías

Eduard Trepat Marc Borrell

Ernest Clotet Mariona Rota

Eva Farré Miquel Redondo

Gemma Estany Ramon Bach

Jaume Minguell Teresa Castellà
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Annex IV: Recull fotogràfic del 1º i 2º taller 
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Annex V: Resultats obtinguts al 1º i 2º taller
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