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1. Justificació
L'Associació Leader de Ponent és un organisme de nova creació que aglutina els municipis de
les Garrigues, el Segrià Sud, l'Urgell i el Pla d'Urgell, i que s'encarrega de gestionar els ajuts Leader
del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 de la Unió Europea pels municipis que
abarca. L’Associació sorgeix de la unificació del Consorci Leader Urgell-Pla d’Urgell i del
Consorci Garrigues per al Desenvolupament del Territori.

En aquest document es presenta l’Estratègia de Desenvolupament Local pel període 2014-2020.
L’Estratègia de Desenvolupament Local s’ha elaborat d’acord amb els criteris comunitaris i les
prioritats marcades per la Generalitat per als propers anys.

Així, l’estratègia inclou un DAFO que sintetitza la diagnosi del territori, l’estratègia pròpiament dita,
els objectius generals i, de manera destacada, les línies d’actuació i el pla d’acció, amb una proposta
d’indicadors. L’elaboració de l’EDL ha permès establir els criteris dels ajuts per als propers anys.
L’estratègia per als anys 2014-2020 no parteix de zero sinó de l’avaluació de les dues estratègies
anteriors i, sobretot, de l’impacte i percepció que han tingut en els agents clau del territori el
desenvolupament de projectes que han impulsat els dos antics Grups d’Acció Local (GAL), com ara:
-

GUSTUM (productes de la Terra)
ODISSEU (inserció laboral joves)
Gestió sostenible rural (RSC)
Energia i Forest
Masies + sostenibles

Principis i marc de l’EDL
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La redacció de l’Estratègia Local de Desenvolupament (EDL) ha seguit les recomanacions del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural (DAMM) de la Generalitat de Catalunya
i ha tingut en compte els elements específics en que es basa el programa LEADER:
-

Aproximació de baix a dalt
Aproximació basada en l’àrea
Partenariat Local
Integració multi-sectorial
Treball en xarxa
Innovació
Cooperació interterritorial i internacional

2. Actualització de l’estratègia l’any 2019
La realitat canviant dels territori, dels seus agents i dels projectes que s’hi impulsen
fan que, en un moment donat, s’identifiquin en els territoris noves necessitats que
requereixen ser abordades o bé oportunitats que poden contribuir al seu
desenvolupament.
És per aquest motiu que les estratègies, malgrat ser un full de ruta establert
inicialment per a un període determinat de temps, és recomanable actualitzar-les
sempre i quan es detectin canvis substancials pel que fa les necessitats i/o
oportunitats identificades en el sí del territori, fet que pot requerir l’ampliació i/o
modificació d’alguns dels seus objectius i, per tant, també de les seves accions.
Només d’aquesta manera, els projectes i accions que s’entomin seran una resposta
real a la casuística real del territori.

L’Associació Leader de Ponent va redactar l’Estratègia de Desenvolupament Local 2014-2020 l’any
2015. Des de llavors, el constant treball en xarxa impulsat des de la mateixa associació amb els
agents del territori i la participació en projectes amb altres entitats de naturalesa similar, han
contribuït a identificar noves necessitats i oportunitats que cal abordar, i fins i tot a
desenvolupar projectes per tal d’avançar en cadascun d’ells.
Aquestes noves necessitats han estat, per una banda, la necessitat de fomentar l’ecoturisme per
a diversificar i potenciar l’economia al territori i, per l’altra, en impulsar la transició energètica
en el sí del territori.
Per tal de donar resposta al primer objectiu, en el període 2016-2019 s’ha executat el projecte
“Espais naturals de Ponent”, projecte estratègic de l’Associació Leader de Ponent finançat a
través dels ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de
Catalunya. El projecte té per objectiu realçar el valors dels Espais Naturals de Ponent, en primer
lloc, entre la població local per tal de garantir la seva preservació i, en segon lloc, entre la població
forana per tal de fomentar l’ecoturisme que ajudi a diversificar i potenciar l’economia al territori. Des
del 2016 s’han desenvolupat diverses accions amb aquest objectiu, i el projecte ha anat
evolucionant en el sí d’aquests anys.
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Per altra banda, i per tal de donar resposta al segon objectiu, l’Associació Leader de Ponent participa
des del 2016 en el projecte ENFOCC, projecte de cooperació, l’objectiu del qual és impulsar la
sostenibilitat al territori rural català basant-se en el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i en la
promoció de les energies renovables, especialment la biomassa com a font endògena. Mitjançant
aquest projecte s’han desenvolupat diferents accions: jornades tècniques, intercanvis
d’experiències, gestió energètica per a empreses, càlculs de la petjada de carboni, etc.
Arrel de l’aprenentatge adquirit en el sí de la participació en aquest projecte, al juliol del 2017 es va
constituir la Taula de la Transició Energètica de Ponent, per tal de debatre, conscienciar i
desenvolupar projectes cap a la transició energètica. Formen part d’aquesta taula els quatre
Consells Comarcals (Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i Segrià), així com personal tècnic públic i privat.
Del treball realitzat a la taula sorgeix el projecte de la Transició energètica a les comarques del Pla
d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues i el Segrià.
Per al de donar continuïtat a aquesta línia de treball es va redactar el “Conveni per l’execució del
projecte de la transició energètica a les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues i el
Segrià”, que té per objectiu Impulsar la transició energètica de les comarques del Pla d’Urgell,
l’Urgell, les Garrigues i el Segrià* basant-se en el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les
energies renovables.
Es tracta doncs, de dos importants àmbits de treball que, malgrat donar resposta a l’objectiu principal
d’una estratègia de desenvolupament local, no queden recollits en el document del 2016.
És per aquest motiu que s’ha cregut oportú realitzar aquesta actualització de l’Estratègia l’any 2019,
adequant-la tot revisant-ne els objectius prèviament definits així com també les accions.
D’aquesta manera, el document que es presenta aquí respon a la realitat actual i defineix una
estratègia totalment vàlida per al temps que resta del període; com també posa les bases per
a l’estratègia per al proper període.
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3. El procés participatiu per a redactar l’EDL
Elaboració de l’EDL. Any 2015
Per tal de redactar l’Estratègia 2014-2020 s’ha desenvolupat un procés participatiu amb l’objectiu
de:
-

El

Implicar tota la comunitat
Generar noves idees i afavorir el sorgiment de noves iniciatives
Crear consensos
Afavorir la cohesió de la nova Associació Leader Ponent, sorgida de la unificació dels dos
grups GAL anteriors.
procés

participatiu

Anàlisi
Documentació

s’ha

desenvolupat

Diagnosi

Questionaris

Pre-diagnosi

en

tres

fases

consecutives

Tallers
agents clau

Document
final

Fase 1 - Cerca i anàlisi de Documentació
Cerca i anàlisi de documents existents sobre planificació estratègica de les comarques de Les
Garrigues, l’Urgell, el baix Segre (Segrià) i el Pla d’Urgell que inclouen plans estratègics, plans
territorials, plans de desenvolupament econòmic i altres plans que s’hagin elaborat. L’objectiu
d’aquesta cerca i anàlisi és conèixer els diferents diagnòstics que s’hagin elaborat per aprofitar la
informació que els mateixos agents locals concernits per l’Associació Leader Ponent ja han treballat
anteriorment
-

Pla d’Actuació Comarcal de les Garrigues 2014-2018 (2013) Consell Comarcal de les
Garrigues i Diputació de Lleida

-

Programa Leader. Diagnosi de les Garrigues i el Segrià sud-est, Universitat de Lleida, 2008
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-

Pla de desenvolupament per al programa Leader Eix 4 en el període 2007-2013 a les
Garrigues- Segrià Sud

-

Estudi UDL dades sociodemogràfiques Leader Ponent (2015)

Així mateix s’han encarregat dos estudis a la Universitat de Lleida que han donat informació
estadística.

Fase 2 – Qüestionari on line
El qüestionari on-line es va realitzar amb l’objectiu de validar les principals línies sorgides de la prediagnosi i poder prioritzar aquells temes que generen més consens. El qüestionari es va enviar per
correu electrònic a persones físiques representants d’associacions o col·lectius (agrícola, ramaders,
restauració, comerç, cultura, joves, etc.) i també a càrrecs públics (alcaldes, consells comarcals...)
dels municipis pertanyents a l’àrea de l’Associació Leader Ponent. En total van respondre 128
respostes de diferents municipis de les quatre comarques del territori.
El qüestionari estava format per 43 preguntes
agrupades en diferents blocs que versaven sobre:
●
Coneixement del programa Leader
●
Valoració de les necessitats del territori
●
Valoració dels criteris a l’hora de valorar
projectes
●
Priorització de temàtiques i àmbits que hauria
de potenciar el Programa Leader
Els resultats del qüestionari1 apunten a una alta
valoració del projecte i un gran nivell de complicitat amb
els valors genèrics del Programa Leader.
La majoria dels enquestats ja coneixien el Programa
Leader i fan una valoració positiva tant de la quantitat
de l’ajut, de la relació amb el personal tècnic com també
del procés i la gestió.
Els criteris més ben puntuats per valorar els projectes han estat els de l’impacte econòmic a la
zona, la creació d’ocupació directa, la viabilitat del projecte i la vinculació amb el producte
local.

1

Les preguntes i els resultats complets es poden consultar a l’Annex d’aquest document.
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Quins d’aquests criteris considereu més importants a l’hora de valorar els projectes?

Impacte econòmic a la zona
Creació d’ocupació directa
Viabilitat del projecte en el futur
Vinculació amb el producte local
Priorització de projectes en municipis menys poblats
Impacte ambiental i millora de l’entorn
Projectes singulars i innovadors
Cooperació entre diferents sectors econòmics
Promoció d’activitats promogudes per col·lectius
desfavorits
2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

En quan a temàtiques i àmbits prioritaris a desenvolupar el que es creu que cal potenciar més és la
“valoració del producte local” i quan es pregunta sobre els àmbits prioritaris, els més puntuats
també apareixen tots aquells relacionats amb “Emprenedoria”.
Quines de les següents temàtiques creus que cal potenciar al territori a través d'aquests
projectes? (en %, resposta múltiple)

També cal remarcar que el 94% dels enquestats creu que és important afavorir el treball
transversal entre diferents sectors econòmics a l’hora de promoure el desenvolupament rural.

8

Fase 3 - Realització de 4 Tallers amb agents clau del territori
L’objectiu dels 4 tallers va ser el de donar veu als assistents
perquè validessin i enriquissin les propostes de la
prediagnosi i per a fer propostes concretes de de quines
actuacions es podrien dur a terme.
Els tallers es van realitzar en quatre municipis diferents de
l’àrea del Grup Local, per facilitar el màxim l’assistència a
tothom. Es va convidar als agents claus del territori que
tinguin interessos amb el desenvolupament rural i que siguin
representatius de diferents sensibilitats. Es va aprofitar la
celebració del taller per crear els 4 consells consultius que fins al 2020 tindran com a funció aportar
la veu dels diferents agents del territori, avaluar les accions de l’Estratègia i definir com es
concretaran les línies d’actuació.
Els tallers es van desenvolupar amb la següents metodologia:
●
●

●
●

Presentació de la nova Associació Leader Ponent
Explicació de la diagnosi del territori per part de tècnic
de la Fundació Pere Tarrés, tot mostrant dades del
qüestionari
Aportacions dels participants sobre la diagnosi en
forma de comentaris, matisos o crítiques.
Treball en petits grups per a cada una de les tres línies
d’actuació a partir de les fitxes de les actuacions
previstes amb l’objectiu de millorar-les, aportar noves
idees i definir-ne els responsables que les han de dur a terme.

Els 4 tallers es van desenvolupar a les següents poblacions amb l’objectiu de cobrir tot el territori
que cobreix l’associació:
●
●
●
●

Mollerussa (Pla d’Urgell)
Les Borges Blanques (Les Garrigues)
Tàrrega (Urgell)
Aitona (Baix Segrià)

Al llarg dels quatre tallers es van poder recollir un seguit de propostes que han servit per millorar i
enriquir el redactat final de l’Estratègia. En tots quatre tallers es va veure un acord general a la
diagnosi i a les tres línies d’actuació proposades. A continuació, es resumeixen les aportacions dels
assistents que van gaudir de més consens.
Hi ha un acord general en que l’emprenedoria és la única manera de sortir de la crisis i que si
no s’innova no hi ha futur.
En relació al model econòmic es constata que en el futur es donarà la coexistència de dos models,
el de l’Agroindústria per una banda i el de la producció de valor afegit amb valor local per l’altre
i que cal insistir en aquest segon model de valor afegit ja que és el futur. I pe fer-ho caldrà assegurar
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la qualitat i no només creure que perquè és un producte local ha de ser bo per definició. Cal
investigació i coneixement per assegurar la qualitat en el producte local.
En relació a la promoció turística es generen debats ja
que no tots els assistents ho veuen clar i alguns creuen que
no s’ha de confiar gaire en aquest sector econòmic ja que
és molt variable. En tot cas, hi ha acord que s’hauria de de
potenciar molt bé i que no sempre s’està treballant
correctament. Apareixen algunes crítiques a la promoció
turística que es fa, la que no es fa i a la manca de
coordinació entre comarques.
Molts assistents ressalten que tot i que el territori està ben
comunicat amb la resta del país, cal recordar i subratllar que la comunicació interna amb
transports públics, carreteres i ferroviari, és molt dolenta i s’agreuja en els pobles més petits.
Alguns assistents alerten del deteriorament accelerat del patrimoni ambiental i paisatgístic que hi
ha hagut en els darrers anys i d’alguns temes que poden començar a ser problemes com ara la
gestió de purins.
Un dels temes més recurrents a tots els tallers és la necessitat de potenciar l’autoestima dels
propis habitants amb el propi territori i els seus valors. No s’aconseguirà que des de fora es
valori res si la mateix població del territori no s’ho creu i no ho estima. Apareixen algunes propostes
per a valoritzar tot el patrimoni local, paisatgístic, arquitectònic, d’oficis i gastronòmic.
-

Creació d’una carta de paisatge, que pot generar experiències i aprenentatges interessants
Afavorir el consum de productes propis, com per exemple oli als restaurants
Treballar amb els infants i joves des de les escoles per valoritzar l’entorn.

En aquest sentit també hi va haver moltes propostes d’actuació en relació a com el foment de
l’associacionisme i el voluntariat podria ajudar a aquest augment de l’autoestima:
-

Potenciar el voluntariat i associacionisme ambiental per recuperar el territori: ADF,
arborètum, camps de treball...
Vincular els joves que han marxat fora del territori amb algun tipus d’associació que afavorís
el lligam amb la comarca d’origen i facilités la seva tasca d’ambaixadors del territori
Campanya de difusió i formació sobre el valors dels recursos i el patrimoni propi
Treballar temes d'associacions de joves per donar a conèixer l’encant del propi patrimoni
involucrant la gent del camp per fer viure experiències

Finalment, també van sorgir algunes propostes per millorar el funcionament de les administracions
públiques:
-

Intercanvi i utilització de bones practiques entre municipis de comarques i zones diferents
per exemplificar projectes d’emprenedoria
Fomentar la col·laboració entre municipis
Donar competències als ajuntaments per facilitar gestions
Incloure les despeses de posta en marxa en les subvencionables pel LEADER
Gestió de fons europeus directament des del Consell Comarcal
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-

Implementar les noves tecnologies i les eines telemàtiques per facilitar les gestions i reduir
la burocràcia

Actualització de l’EDL. Any 2019
L’actualització de l’EDL s’ha dut a terme mitjançant el treball realitzat en el sí dels diferents espais
participatius temàtics impulsats des de l’Associació Leader de Ponent, en els quals s’han anat
identificant les necessitats a resoldre i les oportunitats a abordar, i s’han anat prenent decisions per
tal d’avançar en aquest sentit.
A continuació es descriuen aquests espais:
Taula de la Transició Energètica de Ponent
Qui en forma part: Consell Comarcal de l’Urgell, Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Consell
Comarcal de les Garrigues i Consell Comarcal del Segrià, així com personal tècnic públic i privat.
Creació: any 2017
Freqüència de les reunions: trimestral
Objectiu: debatre, conscienciar i desenvolupar projectes cap a la transició energètica.
Principals resultats: proposta de projecte de la Transició energètica a les comarques del Pla
d’Urgell, l’Urgell, les Garrigues i el Segrià, pel desenvolupament del qual es disposa d’un conveni
pendent de signatura (les eleccions municipals del maig del 2019 han comportat canvis en les
presidències dels Consells Comarcals i fins a la data no s’han pogut signar per motius de
calendari)
Imatges Taula Transició Energètica
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Taula d’Espais Naturals de Ponent
Qui en forma part: es tracta d’una taula oberta tant a les entitats que impulsen el projecte (4
consells Comarcals), com també les entitats que hi donen suport. En total, la participacióa la
taula s’obre a una setantena d’entitats, professionals i administracions vinculades al sector,
corresponents als següents perfils: ajuntaments, consorcis, universitats, associacions
naturalistes, empreses de turisme actiu, entre altres.
Creació: any 2017
Freqüència de les reunions: mensual
Objectiu: fer el seguiment del projecte, intercanviar experiències, i aportar idees per a
l’assoliment de l’objectius del mateix.
Principals resultats: el grup motor permet identificar mancances en el sí del desenvolupament
del projecte, així com també aquells punts que caldria abordar per a la consecució dels objectius
previstos. L’existència d’aquesta taula de treball ha permès anar evolucionant i millorant el
projecte, fent èmfasi en uns aspectes o altres. Així, en el transcurs del projecte, i gràcies al treball
fer per la taula, s’han abordat aspectes com són l’elaboració de continguts i material gràfic dels
espais naturals, l’elaboració d’un programa d’activitats anuals, la seva consolidació, l’articulació
d’una oferta de turisme sostenible i el disseny i desenvolupament d’activitats per a escolars.
Imatges Taula Espais Naturals de Ponent
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Taula de construcció en Tàpia
Qui en forma part: 4 consells comarcals de l’àmbit d’actuació, professionals del sector i altres
persones i entitats que tinguin o puguin tenir un paper actiu en aquesta disciplina.
Creació: abril-maig 2019
Freqüència de les reunions: semestral
Objectiu: posar en valor les parets de tàpia com a element patrimonial, preservador del
paisatge i potencialment creador d’ocupació, i definir i impulsar accions per a aquest fi:
promocionar la tècnica de construcció en tàpia, realitzar formacions i seminaris per a donar a
conèixer aquesta tècnica i nous usos del treball en terra, noves maneres de construir i
promoció d’activitats econòmiques vinculades a aquesta tècnica.
Principals resultats: la taula de treball fa molt poc temps que està activa, i s’està en fase de
definició de les accions a impulsar, una de les més immediates és donar suport a la realització
del Congrés de la Tàpia.

Una alta taula de treball recentment creada (juny 2019) és la Taula de Treball amb els
municipis del Baix Segre per a desenvolupar un projecte turístic d’aquest territori.

En aquest sentit, la metodologia utilitzada per a l’actualització d’aquesta EDL l’any 2019 ha estat la
següent:

Anàlisi del treball
realitzat en les Taules
de Treball Existents

Actualització
diagnosi

Actualitació
estratègia
Anàlisi treball
realitzat en les Taules
de Treball Existents

Exposició i validació
en assemblea de
l'Associació Leader de
Ponent

Document
final

13

4. Diagnosi
Els 74 municipis que composen l’Associació Leader de Ponent sumen una població de 103.581
habitants, xifra que suposa el 28,4% de la població del conjunt de la vegueria de Ponent, el 23,8%
de la població de la demarcació de Lleida i tot just l’1,4% de la població catalana. El Pla d’Urgell i
l’Urgell compten amb un volum de població similar, entorn el 37.000 habitants totals, mentre que les
Garrigues ha perdut el llindar dels 20.000 habitants, i els 14 municipis del Segrià sumen poc més
de 10.000 habitants. El centres urbans més importants són Tàrrega i Mollerussa, que superen
àmpliament el llindar de 10.000 habitants. Un pes menor té les Borges Blanques, amb una població
que tot just supera els 6.000 habitants.
Cal remarcar també que mentre l’Urgell s’articula amb la presència de dos centres importants apart
de Tàrrega que es situen entorn als 5.000 habitants (Bellpuig i Agramunt), però presenta un
poblament feble en la seva meitat sud; el Pla d’Urgell presenta una major homogeneïtat en els seus
centres, amb Mollerussa com a capital clara però amb múltiples nuclis d’entre 2.000 i 3.000
habitants. El pobles de les Garrigues i del Segrià presenten per la seva banda una dimensió sovint
petita. En el conjunt de l’àmbit, fins a 53 municipis no arriben al miler d’habitants, i 33 es situen per
sota de la barrera dels 500 habitants, destacant Nalec (Urgell) i Fulleda (Garrigues) que no arriben
ni als 100 habitants en la darrera revisió del Padró.
Com es pot apreciar en el mapa, els nuclis de
població més important es concentren entorn dels
principals eixos de comunicació, especialment en
el cas de l’autovia A-2, i en menor grau en l’eix de
l’autopista AP-2. Així, la majoria de nuclis d’una
certa entitat es concentren al nord de l’àmbit,
mentre que al sud (Segrià garriguenc, sud de les
Garrigues i de l’Urgell) predominen els municipis
escassament poblats.

Els municipis del sud de l’àmbit presenten una
densitat de població baixa o molt baixa, mentre
que els municipis del nord-est, especialment els situats entorn de l’eix de l’A-2, presenten una
densitat de població més elevada, per sobre dels 50 habitants/km2 en bona part dels casos
Marc geogràfic
La superfície del nostre àmbit d’actuació és de 2.146,29 km², xifres que representen el 38,32 % de
l’àmbit de Ponent, el 17,70% de la província de Lleida i el 6,79% de Catalunya.
El clima de la zona és marcadament continental, amb forts contrastos entre l’hivern, amb
temperatures que poden baixar sota zero i l’estiu, quan se sobrepassen els 30º. La pluviositat és
irregular, amb precipitacions entorn als 400 mm. anuals.
El territori se situa dins de la Depressió Central Catalana, gran extensió uniforme de relleus suaus i
paisatges predominantment horitzontals.
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En el que es refereix a cultius, actualment existeixen dues unitats clarament diferenciades: els
terrenys situats sota la cota dels 300 metres, es dediquen quasi exclusivament al regadiu, gràcies
al canal d’Urgell (part de l’Urgell, nord de les Garrigues i tot el Pla d’Urgell) i els municipis del Baix
Segre, regats pel Canal d’Aragó i Catalunya principalment. La resta de terrenys, majoritàriament de
l’Urgell, Garrigues sud i Segrià Garriguenc es destinen a conreus de secà típics de secà, cereals,
ametlles, vinya i com no l’olivera que destaca pel seu segell de qualitat.
Mobilitat i comunicacions
En aquests punt cal diferenciar dos parts ben
diferenciades l’Urgell-Pla d’Urgell molt ben
comunicades per l’autovia A-2 que permet la
comunicació a l’interior peninsular i a
Barcelona i el ràpid accés a l’eix transversal
que permet un accés més ràpid a la línia
Manresa- Vic- Girona.
Pel que fa a les Garrigues compta amb la N240 i l’AP-2, que uneixen Lleida amb
Tarragona i el litoral, recorren en paral·lel el
nord de l’àrea, donant una bona connectivitat
als municipis més propers a la plana d’Urgell.
El Segrià Sud compta amb la C-12 o Eix de
l’Ebre travessa els municipis del Segrià
garriguenc i els comunica de forma ràpida
principalment cap a la ciutat de Lleida. Tot i així pel que fa a comunicacions i les condicions de
mobilitat la majoria de trets definidors són negatius, com ara la dificultat d’accés tant extern cap als
diferents pols d’activitat com tant intern de l’àrea, així com una posició relativament perifèrica
respecte les principals vies de comunicació.

DAFO
Fortaleses
•
•
•
•
•
•
•
•

Existència d’un potent sector agrícola i ramader que té la seva continuïtat en un
aprofitament industrial d’aquestes matèries primeres agrícoles fortament especialitzat.
Disponibilitat de produccions alimentàries amb denominació d’origen (DO) i amb àmplia
difusió en els mercats nacionals i internacionals.
Presència d’organitzacions agràries importants que consoliden un teixit social agrari
modern, amb un elevat nombre de cooperatives, que conformen una estructura singular
Important patrimoni natural, gastronòmic, etnogràfic, paisatgístic i cultural que suposa
un gran nombre d’atractius turístics.
Paisatge divers en un entorn molt proper, atractiu i poc massificat manté l’essència dels
orígens i aporta qualitat de vida i estil de vida agrícola.
Presència d’espais naturals, espècies i paisatges singulars, que només es troben en
aquestes comarques, com són els relacionats amb els ambients de secà.
Esperit emprenedor dels joves amb iniciatives vinculades al territori.
Dificultats per a implementar els Plans d’Acció de l’Energia Sostenible (PAES).
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•
•
•

Manca de capacitat dels ajuntaments/consells comarcals per a donar resposta a les
necessitats en l’àmbit de la transició energètica.
Escàs desenvolupament de les energies renovables. Malgrat l’elevada insolació, escàs
desenvolupament de l’energia solar tèrmica i fotovoltcica.
Escàs desplegament i ús del vehicle elèctric.

Febleses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poc aprofitament dels bons atractius turístics dels que es disposa.
Envelliment de la població agrària i capacitat reduïda de mantenir joves al territori.
Mentalitat individual i poc associativa d’una bona part de la gent dedicada a la producció
agrària i manca de cultura empresarial d’emprenedoria.
Dificultat de treballar en xarxa, col·laborativament i de forma mancomunada, tant des del
sector públic com privat, baix nivell de cooperació públic com privat.
Dificultat i incapacitat per comercialitzar de manera eficient el bon producte (oli, vi,
altres...) que se sap generar del territori.
Excés de burocràcia per als emprenedors i els serveis de suport no comporta seguiment
després d’haver implantat l’empresa
Manca de sensibilització social per part de la població local dels valors dels Espais
Naturals de Ponent.
Escàs desenvolupament d’activitats ecoturístiques en els Espais Naturals de Ponent, i
manca de coordinació entre els diversos agents implicats.
Desconeixement dels espais disponibles per a instal·lació d’instal·lacions d’energia
solar fotovoltaica.
Manca d’un pla en l’àmbit de la mobilitat elèctrica que analitzi la la necessitat real i
previsions futures de punts de càrrega vinculats al parc de vehicles elèctrics de la comarca
i forasters.

Oportunitats
•

•

•

•

•

Creació de nous serveis i nous llocs de treball al sector agrari a partir del nou regadiu
fruit de la modernització canal d’Urgell i entrada en funcionament del canal Segarra
Garrigues.
Creació i diversificació i modernització de l’activitat econòmica, vinculats a la creació de llocs
de treball entorn la posada en valor dels espais naturals i els reptes de la transició
energètica.
El comptar amb sectors industrials emergents (alimentari, metal·lúrgic i material
construcció) suposa estar preparat per un creixement industrial, controlat, no desequilibrador
i sostenible.
La creació de sinergies que es poden fer entre territoris i àmbits econòmics diferents
així com el treball en xarxa entre les diferents entitats (centres educatius, voluntariat,
educació en el lleure, suport a la inserció i a l’ocupació).
Aprofitar el potencial turístic del territori, potenciant el turisme actiu i combinat i posant en
valor la gran diversitat paisatgística present en un entorn proper.
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•

●
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Visitant del territori que demanda informació, serveis i propostes d’interès que sovint
superen les divisions municipals i comarcals, combinant i cercant complementarietats entre
visites a espais naturals, restauració i comerç de producte local.
Interès creixent de la societat per a l’ecoturisme i per a activitats que presentin el valor
afegit d’estar estretament lligades al territori on es desenvolupen.
Davant la globalització, estratègia de reforç, valorització i diferenciació de les produccions
agrícoles sota els denominadors de la qualitat i proximitat.
Ubicació geogràfica estratègica i la bona xarxa de comunicacions viàries i ferroviàries
afavoreixen la captació de noves empreses a la comarca i l’accés de visitants.
Espais participatius estables de caràcter supracomarcal i integrats per agents públics i
privats que permeten la posada en comú de necessitats, objectius i projectes; i que actuen
com a motor de canvi en els corresponents sectors: Taula de Transició Energètica i Taula
d’Espais Naturals de Ponent, ambdues creades l’any 2017.
Experiència de treball col·laborativa entre entitats públiques que reforcen les relacions
de confiança, l’aprenentatge mutu, la transferència de coneixements i l’impuls de nous
projectes: participació en projecte Ponent Actiu i “La pedra com a recurs territorial generador
d’activitat econòmica i ocupació”.
Existència de tecnologia al mercat que permetria millorar l’eficiència energètica
Oportunitat de tendir cap a la sobirania energètica a partir de l’aprofitament de les
energies renovables i promoure la transició energètica
Ocupacions vinculades a la rehabilitació/construcció d’edificis i altres
infraestructures amb criteris d’eficiència energètica i ús d’energies renovables:
personal de construcció, empreses d’instal·lacions, arquitectes, enginyeries, tècnics,
mecànics especialitzats en reparació de vehicles elèctrics.
Ocupacions vinculades a l’assessorament i educació en termes d’eficiència
energètica i energies renovables
Ocupacions vinculades a la mobilitat sostenible: mecànics especialitzats en vehicles
elèctrics, oficials de manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, entre altres.

Amenaces:
•
•
•

•
•
•
•

Incertesa de la nova PAC pels que fa als ajuts directes i a les polítiques de
desenvolupament rural.
Manca de criteris empresarials a l’hora de fer inversions en l’explotació agrària i en les
noves iniciatives de diversificació, principalment en el sector turístic.
El despoblament dels nuclis més petits allunyats de les vies de comunicació més
transitades, pot representar, d’una banda, l’abandonament productiu de terres i una
concentració poblacional en capitals de comarca i nuclis més grans.
No apostar per transformar i adaptar el territori. Por als canvis.
Desconeixement per part de la població catalana de les comarques del territori, com a
atractiu turístic en ser vistes com a comarques de pas.
Pèrdua de capital humà del territori amb perfils professionals qualificats cap a d’altres
zones amb més i millors oportunitats laborals.
La forta dependència dels combustibles fòssils genera una situació de vulnerabilitat
davant la incertesa en la continuïtat del subministrament i l’obtenció d’energies no
renovables i pot portar a una crisi energètica global.
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5. Estratègia
5.1. Objectiu
L’objectiu de l’Estratègia és generar activitat econòmica al territori a partir de la promoció i la
comercialització del producte agroalimentari local, del foment de l’ecoturisme i de les
oportunitats vinculades a la transició energètica, sota el paradigma d’una gestió sostenible i
sensible al canvi climàtic; així com de l’establiment de sinergies intersectorials en el sí del
territori.

5.2. Línies estratègiques
Les línies estratègiques del Pla encapçalen els objectius específics que es pretenen assolir amb
cadascuna d’elles. L’acompliment de les línies estratègiques permet donar resposta a l’assoliment
de l’objectiu central.
En concret, aquesta estratègia s’estructura entorn a 3 línies estratègiques amb els seus objectius
específics, com recullen les taules següents:

Línies estratègiques i objectius específics de l’Estratègia

1. Generació d’activitat econòmica, millora de la competitivitat de sectors
estratègics i foment de l’emprenedoria
OBJECTIUS ESPECÍFICS

•
•
•

Generar activitat econòmica i ocupació entorn sectors estratègics com el sector
agroalimentari, l’ecoturisme i l’economia verda.
Donar suport a noves activitats empresarials que diversifiquin i innovin en l’activitat
productiva de la comarca sota la premissa del desenvolupament sostenible
Desenvolupar activitats econòmiques resilients al canvi climàtic

2. Governança basada en el treball en xarxa i la cooperació públic-privada
OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Propiciar la col·laboració i cooperació público-privada facilitant espais de trobada i de treball
compartit entre agents clau públics i privats del territori per a la coordinació, impuls i
seguiment de les accions previstes en l’estratègia.
• Impulsar eines i estratègies amb visió supracomarcal per orientar el territori a favor de
l’eficiència energètica i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la
preservació i valorització del patrimoni natural, per ser resilients davant el canvi climàtic.
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3. Sensibilització, foment de bones pràctiques i acompanyament entorn la
transició ecològica i energètica
OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Sensibilitzar sobre la importància i donar a conèixer els valors naturals, culturals i de
patrimoni històric del territori com a factor clau per a la seva posada en valor.
• Sensibilitzar i conscienciar per un canvi d’hàbits a favor d’un model de vida que avanci cap a
l’eficiència energètica, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la
preservació i valorització del patrimoni natural, per ser resilients davant el canvi climàtic.
• Impulsar accions per a la transició energètica
Font: elaboració pròpia

5.3. Estructura de l’Estratègia
L’Estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader de Ponent consta de 3 línies estratègiques, 8
programes i 28 accions, com es mostra a la següent taula.
Estructura de l’Estratègia
LÍNIA ESTRATÈGICA 1
Generació d’activitat econòmica,
millora de la competitivitat de
sectors estratègics i foment de
l’emprenedoria

Programa 1.1
Millora de la competitivitat de les empreses 3 accions
agroalimentàries locals i promoció dels seus productes.
Programa 1.2.
Foment de l’ecoturisme i altres experiències turístiques
3 accions
vinculades al territori
Programa 1.3
Foment de l’economia verda i incorporació de 5 accions
pràctiques sostenibles en empreses

Programa 1.4. Millora de la competitivat, foment de 4 accions
l’emprenedoria i retenció del talent
LÍNIA ESTRATÈGICA 2
Governança basada en el treball
en xarxa i la cooperació públicprivada

LÍNIA ESTRATÈGICA 3
Foment de bones pràctiques,
sensibilització i acompanyament
entorn la transició ecològica i
energètica

Programa 2.1
Espais de trobada i treball compartit

4 accions

Programa 2.2
Impuls de projectes estratègics integrats

2 accions

Programa 3.1
Realçar els valors del patrimoni natural, cultural i 5 accions
arquitectònic del territori
Programa 3.2. Acompanyament, sensibilització
divulgació entorn el nou model energètic

i

2 accions
19

Font: elaboració pròpia

5.4. Quadre sintètic estratègia
Línia estratègica
1. Generació d’activitat econòmica, millora de la competitivitat de sectors estratègics
i foment de l’emprenedoria
Programa 1.1. Millora de la competitivitat de les empreses agroalimentàries locals i promoció
dels seus productes
1.1.1. Sensibilització sobre producte local a centres educatius
1.1.2. Suport a Ia promoció i comercialització dels productes agroalimentaris locals
1.1.3. Foment i suport d’iniciatives territorials vinculades al sector agroalimentari i al seu teixit
associatiu
Programa 1.2. Foment de l’ecoturisme i altres experiències turístiques vinculades al territori
1.2.1. Suport, estructuració, assessorament i dinamització del teixit empresarial vinculat a la
interpretació del patrimoni natural dels Espais Natural de Ponent
1.2.2 Disseny i promoció d’una oferta d’activitats d’interpretació dels Espais Naturals de
Ponent
1.2.3 Disseny i foment de rutes turístiques que vinculin producte, paisatge i patrimoni
Programa 1.3. Foment de l’economia verda i incorporació de pràctiques sostenibles a
empreses
1.3.1. Anàlisi de les potencialitats energètiques de Ponent
Inclouria estudi del sòl disponible, Diagnosi de les potencialitats de negoci entorn del
sector de l’energia en l’àmbit de Ponent i pla de mobilitat elèctrica i altres
1.3.2. Suport a la gestió energètica en empreses. Pensar nom més genèric
1.3.3. Assessorament en energies renovables a empreses
1.3.4 Identificació d’empreses i professionals d’economia verda de Ponent
1.3.5 Formacions en noves tecnologies vinculades a l’economia verda i en nous models de
negoci
Programa 1.4. Millora de la competitivitat, foment de l’emprenedoria i retenció del talent
1.4.1. Promoció de l’esperit emprenedor entre els joves i infants del territori.
1.4.2 Assessorament i acompanyament a empreses en disciplines específiques
1.4.3 Formació per a la professionalització de sectors estratègics del territori
1.4.4 Suport a la innovació empresarial

Línia estratègica
2. Governança basada en el treball en xarxa i la cooperació público-privada
Programa 2.1. Espais de trobada i treball compartit
2.2.1. Taula de Transició Energètica
2.2.2. Taula d’Espais Naturals de Ponent
2.2.3. Taula de treball de la Tàpia
2.2.4. Organització de networkings, intercanvis d’experiències en els sectors estratègics
Programa 2.2. Impuls de projectes estratègics integrats
2.2.1 Impuls de nous serveis supracomarcals que ofereixin serveis en l’àmbit de l’energia
2.2.2. Impuls de projectes pilot estratègics
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Línia estratègica
3. Foment de bones pràctiques, sensibilització i acompanyament entorn la transició
ecològica
Programa 3.1. Realçar els valors del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del
territori
3.1.1 Accions educatives vinculades als Espais naturals de Ponent
3.1.2. Divulgació dels valors patrimoni natural, culturals i arquitectònic del territori
3.1.3 Rehabilitació de construccions d’arquitectura populars
3.1.4 Impuls de la custòdia del territori com a eina per a la preservació i difusió del patrimoni
3.1.5. Participació en fòrums, fires, jornades i espais de treball per a donar a conèixer el
territori
Programa 3.2. Acompanyament, sensibilització i divulgació entorn el nou model
energètic
3.2.1 Servei d’orientació i assessorament energètic adreçat a particulars i atenció a la
pobresa energètica
3.2.2 Programa de sensibilització energètica a les escoles
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5.5. Fitxes accions
5.5.1. LE1. Generació d’activitat econòmica, millora de la competitivitat de sectors
estratègics i foment de l’emprenedoria
Programa 1.1. Millora de la competitivitat de les empreses agroalimentàries locals i promoció
dels seus productes.

Actuació
1.1.1
Descripció

Agents
implicats

Sensibilització sobre producte local a centres educatius
Disseny, impuls i coordinació d’accions enfocades a fer pedagogia sobre el valor del
producte agroalimentari produït a les zones rurals i vinculació que té amb l’economia, el
paisatge i les tradicions del territori. Aquestes activitats poden ser: tallers, xerrades,
visites, entre altres.
-

Associació Leader de Ponent
Promoció econòmica dels Consells Comarcals
Centres educatius
Centres de recursos pedagògics

Indicador

Numero d’activitats dissenyades:
Fita:4
Numero d’activitats realitzades en centres educatius:

Actuació
1.1.2

Suport a la promoció i comercialització de productes agroalimentaris locals

Descripció

Suport a accions que tinguin com a objectiu la promoció dels productes i productors
agroalimentaris locals i facilitar-los eines per a millorar la seva comercialització, tant
accions ja existents com disseny, impuls i coordinació de noves accions: tastos de
producte, masterclass, networkings, entre altres.

Agents
implicat
Indicador

-

Fita: 20

Associació Leader de Ponent
Associacions de productors
Productors del territori
Sindicats agraris
Comerços, restaurants i cases de turisme rural

Numero d’accions realitzades: Fita: 10
Numero de persones beneficiàries de les accions:

Fita: 80
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Actuació
1.1.3

Descripció

Agents
implicat

Foment i suport d’iniciatives territorials vinculades al sector agroalimentari i
al seu teixit associatiu

Consisteix en donar recolzament a iniciatives (existents o bé de nova creació), en les que
es vegin implicats agents del territori i que tinguin com a objectiu la promoció i
comercialització el producte agroalimentari local, artesà i de qualitat; i que contribueixi a
millorar-ne la seva competitivitat empresarial: associacions en que hi participin productors,
marques territorials, rutes gastronòmiques, etc.
-

Associació Leader de Ponent
Ajuntaments, associacions o entitats que tinguin un projecte de dinamització de les
empreses agroalimentàries locals: Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida,
Associació de productors Vall del Corb, Associació pel Foment de les Garrigues.
Productors agroalimentaris del territori

-

Indicador

Numero d’iniciatives assessorades:

Fita:4

Programa 1.2. Foment de l’ecoturisme i altres experiències turístiques vinculades al territori

Actuació
1.2.1

Suport, estructuració, assessorament i dinamització del teixit empresarial
vinculat a la interpretació del patrimoni natural del territori

Descripció

Accions per a la professionalització i estructuració del teixit empresarial vinculat al
patrimoni natural del territori: identificació de persones que es dediquen, de manera
professional o semi professional, a la interpretació del patrimoni natural, visibilització de
les mateixes, accions de creació de xarxa, formació en competències professionals per
a complementar les capacitats dels professionals, entre altres.
-

Agents
implicats

Indicadors

-

Persones que es dediquen de manera professional o semi professional a la
interpretació del patrimoni natural
Gestors dels espais naturals del territori
Consells Comarcals
Ajuntaments
Ajuntaments Associació Leader de Ponent

-

Núm. Accions per a la professionalització:
Núm. Persones professionals beneficiàries:

Fita: 6
Fita: 15
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Actuació
1.2.2

Disseny i promoció d’una oferta d’activitats d’interpretació dels Espais
Naturals de Ponent

Descripció

Disseny i estructuració d’activitats educatives d’interpretació dels Espais naturals de
Ponent, adreçades tant a un públic general com a centres educatius, que visualitzin els
professionals d’aquest sector i els proporcioni una activitat econòmica. Promoció
d’aquestes activitats via fulletons, web, notícies, entre altres.

-

Agents
implicats

Indicadors

Actuació
1.2.3

Descripció

-

Persones que es dediquen de manera professional o semi professional a la
interpretació del patrimoni natural
Altres agents del territori que es puguin implicar en una activitat d’interpretació
del medi natural: productors agroalimentaris, cantautors, etc.
Gestors dels espais naturals del territori
Consells Comarcals
Ajuntaments
Ajuntaments Associació Leader de Ponent

-

Nombre activitats d’interpretació dissenyades:
Nombre de persones assistents:

-

Fita: 8
Fita: 120

Disseny i foment de rutes turístiques que vinculin producte, paisatge i
patrimoni

En el territori àmbit d’actuació és necessari integrar diversos àmbits per tal de poder
oferir activitats que generin un interès real en la població. La present acció consisteix en
incentivar la interrelació dels agents dels diversos sectors del territori que puguin aportar
valor en la creació d’un producte turístic integrat i que generi interès: sector
agroalimentari, coneixedors del patrimoni natural, gestors de patrimoni arquitectònic,
entre altres.
Aquesta interrelació es fomentarà via realització de networkings, espais compartits i
realització d’activitats d’acompanyament i tutorització per al disseny, creació i posada
en funcionament d’aquests productes turístics integrats.

Agents
implicats

Indicadors

-

Productors agroalimentaris locals
Professionals de la interpretació del patrimoni natural
Gestors dels espais naturals del territori
Gestors i /o coneixedors del patrimoni arquitectònic
Agències de viatge
Oficines de turisme
Ajuntaments
Consells Comarcal
Associació Leader de Ponent

-

Núm. Rutes turístiques creades
Núm. Agents que ofereixen serveis en aquestes rutes:

Fita: 3
Fita:10
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Programa 1.3. Foment de l’economia verda i incorporació de pràctiques sostenibles en
empreses

Actuació
1.3.1

Anàlisi de les potencialitats energètiques de Ponent

Consisteix en realitzar un treball de prospecció al territori amb l’objectiu de conèixer amb
profunditat quines són les seves potencialitats energètiques, per tal de poder definir, a
posteriori, quines són les accions que es poden desenvolupar en base a aquestes
potencialitats i per a promoure’n el seu impuls. Alguns dels treballs que s’hi podrien
incloure són:
-

Descripció
-

-

Estudi del sòl disponible per a la implantació d’instal·lacions d’energies
renovables (principalment solar i eòlica), a partir de l’anàlisi de la normativa
urbanística, les característiques del terreny i la propietat de la terra.
Diagnosi de les potencialitats de negoci entorn el sector de l’energia de ponent,
que permeti conèixer les possibilitats d’ocupació en aquest sector i alhora
conèixer les necessitats de les empreses vinculades a aquest àmbit.
Pla de mobilitat elèctrica de ponent, que ha de permetre conèixer la necessitat
real i previsions futures de punts de càrrega vinculats al parc de vehicles elèctrics
de la comarca i forasters.

Agents
implicats

-

Associació Leader de Ponent
Ajuntaments del territori (àrees d’urbanisme)
Departament de Territori i Sostenibilitat (territori i urbanisme)
Institut Català de l’Energia
Sectors econòmics vinculats a l’energia

Indicadors

-

Núm. Treballs de prospecció realitzats:

Actuació
1.3.2

Descripció

Agents
implicats
Indicadors

Fita: 1

Suport a la gestió energètica en empreses
La gestió energètica és una metodologia de treball que permet adequar el funcionament
de les instal·lacions a les seves necessitats reals en funció de les seves característiques,
usos i horaris d’utilització. L’acció consisteix en oferir suport tècnic a empreses del territori
per tal de garantir aquesta adequació i, d’aquesta manera, contribuir al seu estalvi
econòmic, a un estalvi energètic, i alhora fer pedagogia sobre la necessitat d’avançar cap
a la transició energètica.
Aquest suport consisteix en: formació a empreses per a donar-los a conèixer eines de
gestió energètica, realització d’informes energètics individualitzats amb informació sobre
mesures detectades i oportunitats de millora, implantació, seguiment i acompanyament
per a la implantació de les millores identificades.
Associació Leader de Ponent
Empreses del territori interessades en millorar la seva gestió energètica
-

Núm. Empreses assessorades
Núm. Propostes de millora implementades:

Fita: 10
Fita:15
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Actuació
1.3.3

Assessorament en energies renovables a empreses
L’acció consisteix en assessorar en matèria d’energies renovables a les empreses,
considerant les característiques de la pròpia empresa, les característiques i potencialitats
del territori i les tendències del mercat i noves tecnologies en aquestes matèries.

Descripció

Aquest assessorament es realitzarà com a complement a la Gestió energètica a empreses
(acció 1.3.2), tot oferint orientació sobre quines iniciatives en matèria d’energies renovables
són factibles a cadascuna de les empreses.

Agents
implicats

-

Associació Leader de Ponent
Empreses del territori interessades en millorar la seva gestió energètica

Indicadors

-

Núm. Empreses assessorades
Núm. Propostes en matèria d’energies renovables:

Actuació
1.3.4

Fita: 10
Fita:10

Identificació d’empreses i professionals d’economia verda de Ponent
Les terres de ponent ofereixen moltes i diverses oportunitats en aquest àmbit, com poden
ser: tecnologies verdes, gestió/reducció de residus, ecoturisme, eficiència energètica,
agricultura ecològica, eco disseny, mobilitat sostenible, hàbits saludables, gestió ambiental
d’empresa, entre molts altres.

Descripció

Si bé es té coneixement que ja existeixen al territori diverses empreses i/o professionals
que treballin en aquests àmbits, no es tracta d’una informació degudament sistematitzada
que sigui de fàcil accés.
El Directori d’empreses i professionals d’economia verda de Ponent hauria de ser una
eina viva i dinàmica que permeti fer promoció de les empreses d’aquest sector alhora que
actuaria com a una eina de sensibilització sobre el concepte d’economia verda i els seus
avantatges.

Agents
implicats

-

Gremis i associacions d’empresaris
Empresaris i/o professionals de l’economia verda
Ajuntaments
Consells Comarcal
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Empreses identificades

Fita: 50
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Actuació
1.3.5

Formacions en noves tecnologies vinculades a l’economia verda i en nous
models de negoci

L’economia verda afavoreix l’increment de l’eficiència en la utilització dels recursos,
promou el desenvolupament de noves activitats i llocs de treball de qualitat, i redueix la
dependència de la importació de fonts d’energia, matèries primeres i mercaderies.
Aporta, a més a més, un valor afegit relatiu per la seva estreta vinculació amb el territori i
el capital natural i, conseqüentment, amb la noció d’identitat d’un territori.
Són moltes i molt diverses les oportunitat de negoci vinculades a l’economia verda, en els
diversos sectors: alimentació, química i energia, indústria, disseny, mobilitat sostenible,
salut, experiència turística, entre altres.

Descripció

La present acció proposa oferir formacions enfocades a actualitzar i ampliar els
coneixements de professionals dels diversos sectors entorn a noves demandes del
mercat centrades en l’economia verda, com també en donar a conèixer i incentivar la
creació de nova activitat econòmica en aquesta matèria. Per exemple:
-

Formació sobre reparació de vehicles elèctrics
Formació en coneixements en els camps de la instal·lació de sistemes d’energies
renovables.
Formació i acompanyament per al disseny de nous models de negoci entorn
l’economia verda

Agents
implicats

-

Professionals i empreses
Persones emprenedores
Consells Comarcals i Ajuntaments
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Formacions realitzades
Núm. Persones beneficiàries

Fita: 3
Fita: 20
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Programa 1.4. Millora de la competiviitat, foment de l’emprenedoria i retenció del talent

Actuació
1.4.1

Promoció de l’esperit emprenedor entre els joves i infants del territori

Impuls d’accions enfocades tant a joves com a infants, per a sensibilitzar i dignificar entorn
els valors de l’emprenedoria.

Descripció

En infants, es preveu treballar per a despertar el talent emprenedor, la creativitat i la
curiositat en les oportunitats que genera el món rural als alumnes de primària, per tal de
contribuir en un futur a afrontar dos dels reptes del món rural.
En joves, es preveu treballar en potenciar el perfil emprenedor de cada individu i s’incideix
en la importància del lideratge per ser capaços d’encapçalar el propi projecte de vida.

Agents
implicats

-

Centres educatius de primària i secundària
Centre de recursos pedagògics
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. activitats realitzades als centres educatius
Núm. Infants i joves participants

Actuació
1.4.2

Descripció

Fita:
Fita:

Assessorament i acompanyament a empreses en disciplines específiques

Les empreses necessiten adaptar-se constantment als grans canvis del seu entorn: clients,
competència, producte, entre altres. No sempre, però, existeix en el territori una formació
que resolgui aquesta necessitat concreta o, si existeix, difícilment s’adequa totalment al
que necessita l’empresa. Per altra banda, les gestories, si bé sí que ofereixen serveis de
realització de diversos tràmits administratius i fiscals, en contades ocasions ofereixen un
servei d’assessorament més integral.
L’objectiu d’aquesta acció és oferir assessorament personalitzat en un àmbit determinat,
en el moment i el temps que ho requereix l’empresa, en diversos àmbits: estratègia, fiscal,
comptable, comercial, et.

Agents
implicats

-

Associacions d’empresaris
Professionals i empreses
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Empreses assessorades

Fita: 10
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Actuació
1.4.3

Formació per a la professionalització de sectors estratègics del territori

L’economia d’un territori i dels diversos sectors és canviant i és necessari oferir
formacions que exposin les tendències de futur, tecnologies i altra informació d’interès
que permeti a empreses i professionals ser competitius en el món actual.

Descripció

L’acció consisteix en dissenyar, organitzar i coordinar l’organització de jornades en els
sectors estratègics del territori i en aquelles matèries més innovadores.
Es proposa oferir formacions en aspectes transversals: models de negoci, comunicació,
seguiment fiscal; com també en aspectes específics dels diversos sectors econòmics
estratègics (innovació agroalimentària, innovació agrària, ecoturisme, transició
energètica, turisme gastronòmic, etc).

Agents
implicats

-

Empreses i professionals
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. activitats realitzades
Núm. Persones participants

Actuació
1.4.4

Descripció

Fita: 20
Fita:150

Suport a la innovació empresarial

Foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica, amb accions
adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir
polítiques especifiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i
desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i
adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i
la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
Des de l’associació Leader de Ponent es dóna suport a la realització d’aquestes
inversions a través de la gestió de la convocatòria anual d’ajuts que ajuts destinats a
l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020; que publica anualment el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Agents
implicats

-

Empreses del territori àmbit d’actuació
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Empreses beneficiàries
Núm. Projectes recolzats

Fita:
Fita:
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5.5.2. LE2. Governança basada en el treball en xarxa i la cooperació públic-privada
Programa 2.1. Espais de trobada i treball compartit

Actuació
2.1.1

Taula de transició energètica de Ponent
Creació, coordinació i dinamització d’una taula de treball enfocada a debatre,
conscienciar i desenvolupar projectes cap a la transició energètica en l’àmbit
territorial de ponent; unint esforços per a donar resposta a un repte que és difícilment
abordable de manera municipal o comarcal, esdevenint un espai per a la concertació
territorial en l’àmbit de la transició energètica.

Descripció
Es planteja com a un espai de trobada i intercanvi en el que s’hi pugui debatre sobre
les necessitats del territori entorn la transició energètica, es puguin conèixer
experiències de referència, prendre contacte amb persones de l’administració que
puguin esdevenir agents impulsors de projectes; per avançar de forma conjunta i
coordinada en l’impuls d’aquestes polítiques.

Agents
implicats

-

Consells Comarcals
Ajuntaments
Personal tècnic vinculat al sector energètica
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Reunions realitzades
Núm. Experiències conegudes amb la Taula

Actuació
2.1.2

Fita: 5
Fita: 5

Taula d’Espais Naturals de Ponent
Creació, coordinació i dinamització d’una taula de treball enfocada a debatre, posar
en comú i impulsar projectes que tinguin per objectiu promocionar els espais naturals
de ponent i realçar-ne els seus valors, amb l’objectiu final d’impulsar l’activitat
econòmica vinculada a aquest actiu.

Descripció

Consisteix en un espai de trobada obert a totes les entitats vinculades, des d’una o
altra òptica, a la gestió i posada en valor dels Espais Naturals de Ponent:
ajuntaments, consorcis, universitats, associacions naturalistes, empreses de turisme
actiu, entre altres.
El funcionament de la taula s’articularia mitjançant la realització de reunions
itinerants pel territori, en que s’abordarien diversos temes en funció de la necessitat
del moment i les possibilitats d’impulsar projectes en aquest sector.

Agents
implicats

-

Consorcis
Universitats
Associacions naturalistes
Consells Comarcals
Ajuntaments
Associació Leader de Ponent
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-

Indicadors
Actuació
2.1.3

Descripció

Núm. Reunions realitzades
Núm. Persones participants a la Taula

Fita: 10
Fita: 25

Taula de Treball de la Tàpia
Disseny, coordinació i dinamització d’una Taula de Treball amb l’objectiu de posar en
valor les parets de tàpia com a element patrimonial, preservador del paisatge i
potencialment creador d’ocupació, i definir i impulsar accions per a aquest fi:
promocionar la tècnica de construcció en tàpia, realitzar formacions i seminaris per a
donar a conèixer aquesta tècnica i nous usos del treball en terra, noves maneres de
construir i promoció d’activitats econòmiques vinculades a aquesta tècnica.
Es proposa crear un espai de treball en que hi siguin presents els 4 consells comarcals
de l’àmbit d’actuació, professionals del sector i altres persones i entitats que tinguin o
puguin tenir un paper actiu en aquesta disciplina.

Agents
implicats

Indicadors

Actuació
2.1.4

-

Professionals de sector
Altres persones o entitats que tinguin o puguin tenir un paper actiu en aquesta
disciplina
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent

-

Núm. Reunions realitzades
Núm. Persones participants a la Taula

Fita: 3
Fita: 8

Organització de networkings i intercanvis d’experiències
sectors estratègics

en els

Els espais de trobada i treball compartit són essencials per a facilitar el
coneixement entre els diversos agents d’un territori i l’establiment de relacions de
confiança que són claus per a l’impuls de nous projectes. A més a més, en territoris
com les Terres de Ponent, que es caracteritzen per una baixa densitat de població
i per disposar d’una economia diversificada entre diversos sectors; aquestes
relacions esdevenen una peça clau per a l’articulació de la xarxa imprescindible per
a l’impuls de nous projectes integrats i innovadors.

Descripció

Aquesta acció consisteix en dissenyar i organitzar tot tipus d’actes que puguin
contribuir en la generació de llaços entre sectors, projectes i/o persones, així com
també en el coneixement d’experiències de referències que puguin esdevenir
inspiradores en algun sector.
Aquestes activitats poden ser: networkings entre un mateix sector, networkings
intersectorials (agroalimentari, comerç, turisme, etc), visites per a conèixer
experiències de referència, taules rodones per a intercanvi d’experiències, entre
altres.
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Agents
implicats

Indicadors

-

Teixit econòmic
Empreses i professionals
Associacions i entitats
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent

-

Núm. Activitats realitzades
Núm. Persones participants

Fita: 12
Fita: 80

Programa 2.2. Impuls de projectes estratègics integrats

Actuació
2.2.1

Impuls de nous serveis supracomarcals que ofereixin serveis en l’àmbit
de l’energia
El Pacte Nacional per la Transició Energètica a Catalunya i la Llei 16/2017 de l’1
d’agost del Canvi Climàtic, dissenya el camí cap a un nou model energètic distribuït,
democràtic i 100% renovable al 2050. Estem davant d'un repte sense precedents,
d'enorme complexitat i amb la necessitat d'uns canvis profunds que Catalunya ha
d'afrontar. Aquesta estratègia es circumscriu dins el camí cap a la transició
energètica, un procés de canvi progressiu per substituir l'energia d'origen fòssil per
energia renovable i local, però també de canvi en les maneres de produir, distribuir,
gestionar i consumir l'energia.

Descripció

Aquesta transició energètica requereix de l’adopció de mesures i accions a diferents
nivells: administració pública, empreses, societat civil.
Per començar a fer camí en el procés de la transició energètica a la Cerdanya, es
requereix de suport i assistència tècnica amb personal expert en la temàtica que
pugui acompanyar i ajudar en l’adopció de mesures concretes de manera coordinada
i amb visió territorial.

Agents
implicats

Indicadors

En aquest sentit, es proposa la creació de nou/s serveis supracomarcals que
ofereixin aquest suport integral al territori de terres de ponent, per tal d’unir esforços
i abordar aquest repte de manera coordinada. Algunes de les tasques que es podrien
oferir des d’aquest servei/s són: gestió energètica municipal, sensibilització
energètica, promoció d’energies renovables, organització de jornades sobre la
temàtica, entre altres.
Empreses
Ciutadania
Empreses que ofereixen serveis en el sector energètic
Ajuntaments
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent
-

Núm. Servei/s supracomarcals creats
Núm. Serveis en transició energètica oferts

Fita: 1
Fita: 3
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Actuació
2.2.2

Impuls de projectes pilot estratègics
L’impuls de projectes pilot és clau per a la innovació territorial, atès que permeten
posar a prova projectes innovadors que poden actuar com a palanca de canvi per a
un sector i/o territori.
A banda, els ens supracomarcals com l’Associació Leader de Ponent articulen una
xarxa de contactes que presenta un elevat potencial de creació de sinergies i impuls
de nous projectes.

Descripció

La present acció consisteix en actuar de “cadena de distribució” per tal que es puguin
impulsar projectes pilot en àmbits considerats estratègics, tot creant xarxa entre
persones i empreses en impulsar nous projectes i en possibles agents clau per al seu
impuls (administració pública, assessor, possible partner empresarial, entre altres),
com també oferint assessorament i acompanyament personalitzat per a l’impuls
d’aquests projectes.
Aquests projectes poden ser vinculats a l’àmbit agroalimentari, agrari, a la transició
energètica, entre altres.

Agents
implicats
Indicadors

-

Empreses i professionals
Persones emprenedores
Consells Comarcals
Ajuntaments
Associació Leader de Ponent

-

Núm. Projectes impulsats

Fita: 3

33

5.5.3. LE3. Foment de bones pràctiques, sensibilització i acompanyament entorn la
transició ecològica i energètica

Programa 3.1. Realçar els valors del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del territori

Actuació
3.1.1

Accions educatives vinculades als Espais naturals de Ponent
El coneixement dels valors i trets distintius d’un territori per part de la població local i,
en especial, del seu patrimoni, és un element indispensable i el primer pas per a la
seva valorització, atès que incideixen en la presa de consciència sobre la seva
importància i, en conseqüència, en l’augment de l’autoestima envers els mateixos.

Descripció

Alhora, l’estructuració d’activitats educatives de coneixement del patrimoni i la creació
de producte turístic associat és un recurs que contribueix a la creació d’activitat
econòmica entorn els recursos endògens d’un territori i esdevé, per tant, font de
dinamització i d’ocupació local.
Es proposa dissenyar i promocionar accions educatives vinculades als Espais Naturals
de Ponent, adreçades tant a la població local (centres educatius, ciutadania en
general), com també estructurades en forma d’activitats ecoturístiques que puguin
despertar l’interès de persones de fora de la comarca, en especial de l’àrea
metropolitana.

Agents
implicats

Indicadors

-

Centres educatius
Centre de recursos pedagògics
Empreses i professionals vinculats a la interpretació del patrimoni
Entitats gestores dels espais naturals
Ajuntaments
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent

-

Núm. Accions dissenyades
Núm. Persones participants a les activitats

Fita: 5
Fita: 100

Actuació
3.1.2

Divulgació dels valors de patrimoni natural, cultural i arquitectònic
existents al territori

Descripció

Consisteix en l’impuls d’accions divulgatives sobre els valors de patrimoni natural,
cultural i arquitectònic del territori; com a complement a les activitats pròpiament
educatives previstes a l’actuació 3.1.1. Accions educatives vinculades als espais
naturals de Ponent.
Aquestes accions poden ser: xerrades, activitats lúdiques en espais naturals (concerts
a la fresca, tastos guiats, etc), amb l’objectiu d’apropar aquests espais naturals i els
seus valors a la ciutadania.
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També es proposa la divulgació sobre aquests valors via internet, xarxes socials i
altres mitjans de comunicació d’aquests valors.

Agents
implicats

-

Empreses i professionals vinculats a la interpretació del patrimoni
Ajuntaments
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Accions de divulgació realitzades:

Actuació
3.1.3

Fita:

Rehabilitació de construccions d’arquitectura popular
Les construccions d’arquitectura popular són un actiu molt important de les
comarques de ponent. Cabanes, murs de pedra seca, creus de terme, sèquies, aljubs,
entre altres; esdevenen un element a través del qual es pot interpretar i explicar la
història d’aquestes comarques.

Descripció

Malgrat aquest interès, el model d’agricultura intensiva i algunes pràctiques poc
respectuoses amb aquest patrimoni, ha portat els darrers anys a una situació en que
força d’aquests elements es troben, en gran mesura, en risc de desaparèixer atès el
seu elevat grau de degradació.
Es proposa impulsar i coordinar accions enfocades a rehabilitar i mantenir aquestes
construccions, en especial aquelles que es troben incloses en espais d’interès natural,
per tal que puguin esdevenir actius útils per a la interpretació i coneixement del territori
i de la seva història.

Agents
implicats

-

Propietaris de construccions d’arquitectura popular
Associacions naturalistes o que treballin per a la posada en valor del patrimoni
del territori
Persones o empreses vinculades a la interpretació del territori
Ajuntaments
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Elements d’arquitectura popular rehabilitats:

-

Fita:
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Actuació
3.1.4

Impuls de la custòdia del territori com a eina per a la preservació i difusió
del patrimoni
La custòdia del territori és un conjunt d’instruments i estratègies de conservació del
territori que pretenen implicar propietaris i usuaris del territori en la conservació i el
bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Intenta protegir i
conservar la biodiversitat i els elements de més interès del territori constituint un acord
amb propietaris i usuaris per tenir cura de la terra.

Descripció

Aquest és un instrument encara poc explorat i conegut a terres de ponent, i es proposa
que l’Associació Leader de Ponent, atès el seu abast supracomarcal, el seu paper
actiu en el realçament dels valors del seu patrimoni i la seva interlocució constant amb
agents del territori, actuï com a entitat prescriptora i divulgadora d’aquest instrument;
amb l’objectiu final de generar i facilitar la creació d’acords de custòdia que reverteixin
en una millor conservació del patrimoni del territori.

Agents
implicats

-

Propietaris/àries de terrenys
Entitats naturalistes
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent

Indicadors

-

Núm. Reunions en que s’ha exposat la custòdia del territori:

Actuació
3.1.5

Fita:

Participació en fòrums, fires, jornades i espais de treball per a donar a
conèixer el territori
La presentació dels valors d’un territori en espais especialitzats és clau per a crear
marca i generar sinèrgies que contribueixin a donar a conèixer el territori i les
oportunitats que ofereix a nivell ecoturístic i d’interpretació del territori.

Descripció

Agents
implicats
Indicadors

L’acció consisteix en donar a conèixer els Espais Naturals de Ponent a fòrums, fires,
jornades i diversos espais de treball, d’àmbit local, nacional i internacional; tot exposantne els seus valors, presentant-ne les activitats educatives i les propostes ecoturístiques.
-

Professionals vinculats a la interpretació del patrimoni
Associació Leader de Ponent

-

Núm. Actes en que es participa:

5

Fita:
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Programa 3.2. Acompanyament, sensibilització i divulgació entorn el nou model energètic

Actuació
3.2.1

Servei d’orientació i assessorament energètic adreçat a particulars i
atenció a la pobresa energètica
Tal i com s’exposa a l’actuació 2.2.1. Impuls de nous serveis supracomarcals que
ofereixin serveis en l’àmbit de l’energia, per a avançar cap a la transició energètica és
necessària l’adopció de mesures i accions a diferents nivells: administració pública,
empreses, societat civil.

Descripció

Les mesures enfocades a la societat civil passen, en gran mesura, per oferir un bon
servei d’orientació i assessorament energètic que sigui proper a la ciutadania, que
esdevingui un punt de referència per a la resolució de dubtes entorn aquesta temàtica
a nivell domèstic: interpretació de factures, informació sobre energies renovables,
sistemes d’estalvi, entre altres.
Es proposa oferir un servei d’orientació i assessorament a terres de ponent, que pugui
ser itinerant entre les 4 comarques i apropant-lo a les diferents subzones, acostant
d’aquesta manera al màxim el servei a les persones.
Així mateix, la pobresa energètica és un problema cada cop més present a nivell català
i també a comarques de ponent. Per això, es proposa establir vincles amb els serveis
socials de les 4 comarques per tal de poder definir una metodologia per a afrontar
aquesta problemàtica, i la valoració de la necessitat de presa de mesures concretes,
com podrien ser la realització d’auditories energètiques en llars amb pobresa energètica.

Agents
implicats
Indicadors

Actuació
3.2.2

-

Àrees de Serveis Socials i de Medi Ambient dels Consells Comarcals i dels
Ajuntaments
Ciutadania
Associació Leader de Ponent
Servei d’orientació creat
Fita: 1
Vincles creats amb serveis socials
Fita: 3

Programa de sensibilització energètica a les escoles

Els centres educatius són espais claus per a la sensibilització entorn diverses matèries,
com pot ser la transició energètica. Alhora, habitualment es situen en equipaments
municipals en els quals es pot incidir en millora de certs aspectes com l’eficiència
energètica; i actuen com a un espai en que conflueixen infants, famílies i comunitat
educativa, motiu pel qual el potencial de la seva incidència és important.

D

Descripció

Alhora, les noves generacions tindran un paper clau per a l’impuls definitiu de la transició
energètica.
Es proposa realitzar un programa de sensibilització energètica a les escoles, que
garanteixi la implicació de la comunitat educativa, activitats amb els infants, seguiment
dels consums, i anàlisi i proposta de mesures d’estalvi.
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Es podria avaluar la possibilitat de sumar-se al projecte Euronet 50/50, projecte europeu
que incentiva l'estalvi energètic en edificis públics a partir de l'aplicació de bones
pràctiques en l'ús i la gestió de l'energia.

Agents
implicats
Indicadors

-

Ajuntaments
Centres educatius
Centres de Recursos Pedagògics
Consells Comarcals
Associació Leader de Ponent
Núm. Centres participants en el programa
Núm. Activitats educatives dissenyades

Fita: 5
Fita: 3
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6. Seguiment de l’Estratègia de Desenvolupament Local
La realitat canviant dels territori, dels seus agents i dels projectes que s’hi impulsen fan que,
en un moment donat, s’identifiquin en els territoris noves necessitats que requereixen ser
abordades o bé oportunitats que poden contribuir al seu desenvolupament.
És per aquest motiu que les estratègies, malgrat ser un full de ruta establert inicialment per
a un període determinat de temps, és recomanable actualitzar-les sempre i quan es detectin
canvis substancials pel que fa les necessitats i/o oportunitats identificades en el sí del
territori, fet que pot requerir l’ampliació i/o modificació d’alguns dels seus objectius i, per
tant, també de les seves accions. Només d’aquesta manera, els projectes i accions que
s’entomin seran una resposta real a la casuística real del territori.
Per tal de garantir aquesta adequació de l’estratègia a la realitat canviant del territori, es
proposa establir un mecanisme de seguiment que consisteix en la creació d’una Comissió
de Seguiment integrada pels principals representants polítics i tècnics de l’associació, que
es reunirà com a mínim 1 cop/any analitzaran la present estratègia i analitzaran si és
necessari actualitzar-la.
Les propostes de modificació de l’Estratègia podran sorgir, també, de les Taules de Treball
ja creades (Taula de Transició Energètica, Taula d’Espais Naturals de Ponent i Taula de
Treball de la Tàpia), en que es revisaran els objectius i accions definits i es proposaran
canvis en l’estratègia si es considera necessari.

7. Vies per donar suport a les actuacions:

7.1 Criteris de valoració del ajuts
Gestionant una línia d’ajuts anual per a la creació, millora i/o ampliació d’empreses en
l’àmbit rural. Els ajuts Leader són subvencions a fons perdut que poden anar des d’un 20% a
un 40% de la inversió que realitzin les empreses i els emprenedors de negocis situats a l’àmbit
territorial Leader.
El Programa Leader forma part del programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al
període 2014-2020 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i té
per objecte fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquest ajut ve finançat en un 57%
pel DARP i un 43% per la Unió Europea (FEADER).

El treball fet en l’estratègia ha servit com a base per realitzar el barem de puntuació pel qual
s’avaluaran tots els projectes que es rebin tant privats (per la creació, ampliació o millora
d’empreses) com públics. La puntuació dels projectes tindran en compte els següents
criteris, diferenciats segons siguin projectes de naturalesa productiva i projectes de
naturalesa no productiva.
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Projectes de Naturalesa productiva

Equilibri territorial

Es puntuarà segons l'emplaçament de la inversió: aquelles inversions
que es realitzin en àrees amb baix nombre d'habitants i que hi comportin
un increment de l'activitat econòmica aconseguiran millor puntuació.

Tipus de sol·licitant i
joves

Es valorarà l'actuació d'acord amb la tipologia del promotor: les
inversions promogudes per joves aconseguiran més puntuació davant
d'altres promogudes per dones i col·lectius amb dificultats d’inserció,
altres entitats i cooperatives o associacions sense ànim de lucre amb
finalitats socials. Tindran un plus de punts les actuacions promogudes
per persones i entitats empadronades o domiciliades en el nostre territori
GAL; i les que pertanyin a alguna entitat associativa relacionada amb
l'activitat desenvolupada.

Modalitat de projecte

Es valorarà el projecte depenent del tipus d'actuació a fer: es vol afavorir
aquelles inversions que suposin la creació d'una nova activitat respecte
a d'altres que ampliïn o millorin l'activitat. Tindran un plus de punts
aquelles actuacions relacionades amb els recursos endògens, el
producte local i/o artesanal i activitats que fomentin les sinèrgies.

Creació de llocs de
treball

Es puntuarà en aquells casos que la inversió suposi la creació de llocs
de treball lligats a l'activitat que s'està subvencionant. S'exclouran els
llocs de treball temporals.

Canvi climàtic

Es valorarà si el projecte està sensibilitzat amb el canvi climàtic i
proposa accions extra i que no són d'obligat compliment.
També aconseguiran punts aquells projectes que demostrin una
vinculació amb l'elaboració, transformació i/o comercialització de
productes ecològics.

Innovació

Es valoraran aquells projectes que siguin innovadors i/o singulars per al
desenvolupament del territori, i que afavoreixin les condicions
necessàries per les TIC's.

Viabilitat econòmica

Afavorir aquells projectes que puguin demostrar una alta viabilitat, que
demostrin posseir finançament definitiu i que aportin informació
addicional respecte el grau d'execució del projecte.

Projectes de Naturalesa no productiva

Equilibri territorial

Es puntuarà segons l'emplaçament de la inversió: aquelles inversions
que es realitzin en àrees amb baix nombre d'habitants aconseguiran
millor puntuació.

Modalitat de projecte

Es valorarà el projecte depenent del tipus d'actuació a fer. Es vol afavorir
aquelles inversions que fomentin activitats relacionades amb els joves,
els recursos endògens, productes locals, productes artesanals, projectes
col·lectius entre diferents sectors econòmics del territori (Fomenta les
sinèrgies) i/o suposin una millora ambiental del municipi o territori.
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Creació de llocs de
treball

Es puntuarà en aquells casos que la inversió suposi la creació de llocs
de treball lligats a l'activitat que s'està subvencionant. S'exclouran els
llocs de treball temporals.

Canvi climàtic

Es valorarà si el projecte està sensibilitzat amb el canvi climàtic i
proposa accions extra i que no són d'obligat compliment.

Innovació

Es valoraran aquells projectes que siguin innovadors i/o singulars per al
desenvolupament del territori, i que afavoreixin les condicions
necessàries per les TIC's.

Viabilitat econòmica

Afavorir aquells projectes que puguin justificar la seva finalitat i que
siguin viables en el temps, que demostrin posseir finançament definitiu i
que aportin informació addicional respecte el grau d'execució del
projecte.

7.2 Gestió de projectes al territori

La segona eina per portar a terme l’estratègia serà el foment de projectes propis dins del
territori de l’Associació per posar en valor el treball en xarxa entre les diferents entitats, i
creïn xarxa supracomarcal tot afavorint sinèrgies de treball. Un dels projectes que es
treballarà serà per donar valor als espais naturals de Ponent, unificar la seva oferta i
promocionar-los de forma conjunta sota la marca “Espais Naturals de Ponent”.

7.3 Participació en projectes de cooperació
Són projectes que es realitzen conjuntament amb altres GAL, aprofitant la vessant de la
col·laboració en temes que es consideren estratègics pel desenvolupament dels territoris.
Són una de les eines fonamentals que permeten desenvolupar les actuacions previstes a
l’estratègia.
Per tal d’assolir l’objectiu principal de l’estratègia hi ha l’aposta de continuar coordinant el
projecte GUSTUM, que és un projecte de cooperació interterritorial que té com objectiu
crear activitat econòmica al territori a partir de la promoció del producte local de qualitat
tot creant sinergies amb altres sectors del territori com el turisme, la restauració i el petit
comerç.
A l’hora de col·laborar amb altres projectes interterritorials liderats per altres GAL, es tindrà
en compte prioritzar temàtiques com ara:
●

El manteniment dels joves al territori, afavorint especialment el retorn dels joves
que s’han format fora del territori.

●

El suport al creixement empresarial a projectes d’empresaris i emprenedors.
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●

La millora de la gestió energètica, la gestió de biomassa i gestió forestal i altres
accions encaminades a la mitigació del canvi climàtic.

●

Emprenedoria mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) en l’entorn rural.

●

Promoció del turisme esportiu i la seva sinèrgia amb els serveis locals, patrimoni
històric, gastronòmic i natural del territori.
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Annex 1 – Resultats enquesta

1. Comarca que pertanys:
Urgell
Pla d'Urgell
Garrigues
Segrià
Altres

56
22
45
4
1

43.8%
17.2%
35.2%
3.1%
0.8%

2. Sector al qual pertanys:
Administració Pública
Associació, consorci o altres organitzacions
Autònom
Empresa
No ho sé

42
19
27
36
4

32.8%
14.8%
21.1%
28.1%
3.1%

3. Àmbit temàtic principal
Pagès i/o ramader
Elaborador
Turisme i/o restauració
Comerç
Cultura i educació
Serveis
Acció Social
Medi ambient
Altres

8
17
17
4
13
7
6
4
14

8.9%
18.9%
18.9%
4.4%
14.4%
7.8%
6.7%
4.4%
15.6%

14
49
46
16

11.2%
39.2%
36.8%
12.8%

16
31
68
12
14
8

15.1%
29.2%
64.2%
11.3%
13.2%
7.5%

4. Quin grau de coneixement teniu del programa LEADER
i els seus ajuts?
Gens
Poc
Bastant
Molt
Coneixement del programa LEADER

4a. Per quins canals has conegut el programa LEADER?
Jornada informativa
Ajuntament
Consell comarcal
Premsa
Experiència d'una altra persona
Web i xarxes sociales
4b. Has sigut usuari d'algun ajut LEADER?
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Sí
No
No ho sé

46
62
4

41.1%
55.4%
3.6%

4.c. Quina és la teva valoració sobre
La quantitat de l'ajut
Negativa
Regular
Positiva
Molt positiva

1
13
22
10

2.2%
28.3%
47.8%
21.7%

Negativa
Regular
Positiva
Molt positiva

0
3
17
25

0%
6.7%
37.8%
55.6%

El procés i la gestió
Negativa
Regular
Positiva
Molt positiva

6
6
20
11

14%
14%
46.5%
25.6%

La relació amb el personal tècnic

5. Puntua el nivell d'importància d'aquestes quatre prioritats tenint en compte
les necessitats del territori
Economia i Ocupació
3,65
Joves
3,48
Innovació
3,17
Canvi climàtic i medi ambient
2,96

6. Quin d'aquests criteris considereu més importants a l'hora de valorar els projectes?
Impacte econòmic a la zona
gens important
1
0.8%
poc important
6
5%
bastant important
44
36.4%
Molt important
70
57.9%
Priorització de projectes en municipis menys poblats
gens important
poc important
bastant important
Molt important

5
25
46
45

4.1%
20.7%
38%
37.2%

3
22
61

2.5%
18.3%
50.8%

Projectes singulars i innovadors
gens important
poc important
bastant important
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Molt important

34

28.3%

Creació d’ocupació directa
gens important
poc important
bastant important
Molt important

1
9
39
74

0.8%
7.3%
31.7%
60.2%

1
29
50
40

0.8%
24.2%
41.7%
33.3%

2
11
53
54

1.7%
9.2%
44.2%
45%

4
22
65
30

3.3%
18.2%
53.7%
24.8%

2
32
55
30

1.7%
26.9%
46.2%
25.2%

1
7
45
66

0.8%
5.9%
37.8%
55.5%

Impacte ambiental i millora de l’entorn
gens important
poc important
bastant important
Molt important
Vinculació amb el producte local
gens important
poc important
bastant important
Molt important

Cooperació entre diferents sectors econòmics
gens important
poc important
bastant important
Molt important
Promoció d’activitats
desfavorits

promogudes

gens important
poc important
bastant important
Molt important

per

col·lectius

Viabilitat del projecte en el futur
gens important
poc important
bastant important
Molt important

7. Quines de les següents temàtiques creus que cal potenciar al territori a través
d'aquests projectes?
Valoració dels productes locals
88
71.5%
Patrimoni natural i cultural
66
53.7%
Emprenedoria
64
52.0%
Societat rural i serveis a la població
62
50.4%
Turisme rural
61
49.6%
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La sinergia entre les temàtiques anteriors
Medi Ambient

46
34

37.4%
27.6%

8.Valora els següents àmbits. Et demanem que d'acord amb l'escala proposada valoris
els següents temes.
VALORACIÓ PRODUCTE LOCAL
Producció alimentària
gens important
4
3.3%
poc important
4
3.3%
bastant important
52
43.3%
molt important
60
50%
Producció ecològica
gens important
poc important
bastant important
molt important

4
23
60
33

3.3%
19.2%
50%
27.5%

Artesania d'arts i oficis
gens important
poc important
bastant important
molt important

5
29
61
25

4.2%
24.2%
50.8%
20.8%

Promoció, venda i difusió
gens important
poc important
bastant important
molt important

1
8
52
58

0.8%
6.7%
43.7%
48.7%

2
9
45
64

1.7%
7.5%
37.5%
53.3%

2
10
61
46

1.7%
8.4%
51.3%
38.7%

3
13
62
44

2.5%
10.7%
50.8%
36.1%

La sinergia amb altres sectors com el turisme, restauració
petit comerç
gens important
poc important
bastant important
molt important
PATRIMONI NATURA I CULTURAL LOCAL
Valoració i nous usos del patrimoni
gens important
poc important
bastant important
Molt important
Rehabilitació del patrimoni cultural i local
gens important
poc important
bastant important
Molt important
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TURISME RURAL
Dinamització i millora de l’oferta turística
gens important
poc important
bastant important
Molt important

2
6
55
55

1.7%
5.1%
46.6%
46.6%

3
22
52
42

2.5%
18.5%
43.7%
35.3%

gens important
poc important
bastant important
Molt important

3
11
57
49

2.5%
9.2%
47.5%
40.8%

MEDI AMBIENT
Ordenació del territori
gens important
poc important
bastant important
Molt important

4
25
63
26

3.4%
21.2%
53.4%
22%

Biomassa
gens important
poc important
bastant important
Molt important

5
25
66
21

4.3%
21.4%
56.4%
17.9%

gens important
poc important
bastant important
Molt important

2
12
61
46

1.7%
9.9%
50.4%
38%

Gestió forestal
gens important
poc important
bastant important
Molt important

10
25
56
28

8.4%
21%
47.1%
23.5%

2
4

1.7%
3.4%

Adequació d’infraestructures i oferta per a col·lectius
específics
gens important
poc important
bastant important
Molt important
Turisme de natura i ecoturisme

Energies renovables i eficiència energètica

SOCIETAT RURAL I SERVEIS A LA POBLACIÓ
Gent gran
gens important
poc important
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bastant important
Molt important

57
55

48.3%
46.6%

Dones
gens important
poc important
bastant important
Molt important

2
12
61
45

1.7%
10%
50.8%
37.5%

Joves
gens important
poc important
bastant important
Molt important

1
6
39
74

0.8%
5%
32.5%
61.7%

Nouvinguts
gens important
poc important
bastant important
Molt important

7
31
54
23

6.1%
27%
47%
20%

gens important
poc important
bastant important
Molt important

1
12
60
44

0.9%
10.3%
51.3%
37.6%

EMPRENEDORIA
Formació
gens important
poc important
bastant important
Molt important

3
4
45
65

2.6%
3.4%
38.5%
55.6%

Assessorament tècnic
gens important
poc important
bastant important
Molt important

4
7
43
63

3.4%
6%
36.8%
53.8%

1
10
49
54

0.9%
8.8%
43%
47.4%

Persones amb capacitats diferents

Intercanvi experiències d'emprenedoria
gens important
poc important
bastant important
Molt important

9.a. Creus que és important afavorir el treball transversal entre diferents sectors
econòmics a l’hora de promoure el desenvolupament rural?
Sí

116

94.3%
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No
No ho sé

2
5

1.6%
4.1%

50

