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Qui som?
L’Associació Leader de Ponent és una entitat sense ànim de lucre 

constituïda l'any 2015 amb l’objectiu de promoure i recolzar 
activitats que garanteixin el desenvolupament econòmic 

sostenible al món rural.
 

Som un dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya 
seleccionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació (DARP).



Què fem?
Gestionem una línia 

d'ajuts per a la creació, 
ampliació o millora 

d'empreses al món rural

Desenvolupem projectes que responen 
a les necessitats del nostre territori i 

coordinem i participem amb altres 
projectes de cooperació amb altres 

Grups d'Acció Local

Organitzem jornades 
tècniques de formació

Creem espais de debat en diferents 
àmbits com la Taula de seguiment 

de la Transició Energètica a Ponent



On ho fem?
El territori d’actuació de 

l’Associació Leader de 
Ponent engloba les 
comarques del Pla 

d’Urgell, l’Urgell, les 
Garrigues i el Segrià Sud.



Com ho fem?
Amb el cofinançament del Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya (DARP) i el Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural (FEADER)



Els projectes de cooperació

Gustum té com a objectiu la promoció del 
producte agroalimentari local i artesà a 
través de diferents accions i la creació de 
sinergies amb altres sectors com el turisme, 
la gastronomia i el petit comerç.

www.leaderponent.cat
comunicacio@leaderponent.cat

@leaderponent
www.gustum.org

@infogustum



Els projectes de cooperació

Espais Naturals de Ponent té com objectiu realçar el 
valor dels espais naturals de Ponent, entre la 
població local, per tal de garantir la seva 
preservació i entre la població forana, per tal de 
fomentar l'ecoturisme; tot diversificant i 
potenciant l'economia al territori.

www.espaisnaturalsdeponent.cat
@EspaisPonent



Línia d'ajuts
Gestionem una línia d'ajuts LEADER per a la creació, 

millora i/o ampliació d'empreses a l'àmbit rural.
https://www.leaderponent.cat/ajuts-leader/

Jornades tècniques
Organitzem jornades en el marc del Pla Anual de 

Tranferència Tecnològica elaborat pel DARP.
https://www.leaderponent.cat/jornades-tecniques/



Projectes en què participem

Posar en valor el 
patrimoni paisatgístic de 
l’arquitectura tradicional 

de pedra seca.

Incentivar i facilitar el 
retorn dels i les joves 

cap al medi rural

Afavorir l’emprenedoria i el 
creixement de nous 

projectes en zones rurals.

Impulsar el foment de
l’estalvi i l’eficiència

energètica i la promoció
de les energies renovables.

Fomentar el desenvolupament 
socioeconòmic dels espais 

naturals destacats de Catalunya 
i les seves àrees d’influència

Despertar el talent emprenedor, la 
creativitat i la curiositat en les

oportunitats que genera el món 
rural a les escoles.



Segueix-nos 
a les xarxes

Consell Comarcal del  Pla d'Urgell
C. Prat de la Riba, 1 · 25230 Mollerussa · 973 71 13 13

@LeaderPonent


