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1. ARCA, la xarxa dels GAL 
Junts, creant futur al territori
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L’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA) és la xarxa regional de 
desenvolupament rural de Catalunya que dona 
suport als Grups d’Acció Local (GAL) catalans. 
La missió d’ARCA i els GAL és dinamitzar 
el món rural i litoral facilitant que persones 
que hi viuen puguin tenir nous projectes i 
oportunitats.

Línies de treball d’ARCA
L’Associació, en col·laboració amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya (DARP), treballa 
entorn de quatre eixos per maximitzar la visibilitat 
i representativitat del conjunt dels grups, així com 
tenir més impacte mancomunant i compartint 
serveis:

Els quatre eixos de treball són:
1. Servei tècnic de suport als grups GAL.
2. La comunicació i difusió de projectes, bones 
pràctiques i metodologies.
3. Representativitat i presència de la xarxa 
catalana en altres estaments.
4. Participació en projectes de 
desenvolupament rural, litoral i de cooperació.

CATUAV



Coneix els grups GAL On actuem?

ARCA engloba els 12 Grups d’Acció Local de 
Catalunya i l’Associació GALP Costa Brava:

1. Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central
2. Associació per al Desenvolupament Rural 
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya – 
ADRINOC
3. Associació per la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura
4. Consorci Leader de Desenvolupament Rural 
del Camp
5. Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya
6. Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià
7. Associació Leader de Ponent
8. Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià 
Nord
9. Consorci Leader Pirineu Occidental
10. Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central
11. Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
12. Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa 
Brava
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http://www.catcentral.cat/pages/ca/inici.php
http://www.catcentral.cat/pages/ca/inici.php
https://adrinoc.cat/ca/
https://adrinoc.cat/ca/
https://adrinoc.cat/ca/
http://www.ripollesgesbisaura.org
http://www.ripollesgesbisaura.org
http://www.leaderdelcamp.cat
http://www.leaderdelcamp.cat
http://www.cauc.cat/
http://leader.cat/
http://leader.cat/
https://www.leaderponent.cat/
http://www.ccnoguera.cat/leader/
http://www.ccnoguera.cat/leader/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat
http://lcc.cat/
http://lcc.cat/
http://www.cisriberaebre-terraalta.org/
http://www.cisriberaebre-terraalta.org/
http://www.galpcostabrava.cat
http://www.galpcostabrava.cat


2. Caixa d’eines Leader

La caixa d’eines és una carta de recursos. Pretén 
ser un recull de projectes, eines i recursos 
generats pels 12 grups d’Acció Local i ARCA.  
Són el resultat dels diferents projectes de 
cooperació que realitzen els grups GAL catalans 
a partir del finançament que aporta el programa 
LEADER i el DARP (Departament d’ Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació).* 

Què és la caixa d’eines Leader?

Què hi puc trobar?

EMPRESES
Recursos que t’ajudaran a desenvolupar el teu 
projecte empresarial i que et permetran:
_Donar a conèixer la teva empresa.
_Promocionar el teu producte agroalimentari i 
pesquer o espai de restauració.
_Conèixer recursos, entorn la sostenibilitat 
ambiental i la gestió energètica de la teva 
empresa. 
_Incentivar l’emprenedoria individual i col·lectiva i 
el retorn de joves al territori.

PERSONES
Recursos que t’ajudaran a conèixer i 
desenvolupar-te en el món rural i litoral que et 
permetran:
_Fer valdre el patrimoni arquitectònic i paisatgístic 
del territori. 
_Conèixer el patrimoni cultural, arquitectònic, 
paisatgístic, agroalimentari i pesquer del territori. 
_Conèixer els espais naturals i litorals des d’una 
visió sostenible.
_Emprendre un projecte/negoci propi, a partir del 
treball individual i col·laboratiu.
_Trobar feina a l’entorn rural i litoral. 

INSTITUCIONS
Recursos i eines que et permetran desenvolupar 
el territori rural i litoral entorn els següents sectors:
_Desenvolupament sostenible i gestió energètica.
_Ocupació, emprenedoria i treball col·laboratiu.
_Paisatge, cultura, agroalimentació i pesca.
_Educació i sensibilització.
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Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central

*La informació dels projectes de cooperació està disponible 
al web www.desenvolupamentrural.cat

http://www.desenvolupamentrural.cat


3. Eines per a empreses
Associació Leader de Ponent



economicofinancera i internacionalització 
a empreses del sector.Pots consultar més 
informació a través dels teus GAL.

 Economia Agrosocial: assessorament tècnic, 
econòmic i orientació financera per a la creació 
i millora de projectes empresarials del sector 
agroalimentari i forestal a base cooperativa 
o la seva conversió i suport en la cerca de 
finançament (micromecentatge, subvencions..)

 Publicació “Guia per a la creació d’un pla 
de participació digital d’empresa”: Manual d’ajut 
per a petites empreses que vulguin participar 
en els entorns digitals per a millorar els resultats 
comercials. Contacte amb els GAL Leader del 
Camp.

Emprenedoria i treball col·laboratiu

 Ajuts Leader: Ajuts a fons perdut destinats 
al desenvolupament local per la diversificació 
de les zones rurals dirigit a la creació de noves 
empreses i millora de les existents. Informa-te’n 
als GAL del teu territori.

 Préstecs preferents: Sistema de préstecs 
preferents a empreses i emprenedors beneficiaris 
d’ajuts Leader. Informa-te’n al GAL del teu 
territori.

 Cowocat Rural: Web, directori de la xarxa 
de coworkers i d’espais de coworking, per si com 
a emprenedor/freelance/PIME vols integrar-te en 
el treball col·laboratiu.

 Xarxa d’espais de coworking “BCN Smart 

Rural”: Elaboració de plans de viabilitat si 
et planteges obrir un espais de coworking i 
assessorament per fer créixer la teva comunitat.

 Jornades de networking: Jornades entre 
empreses i joves, per conèixer possibles 
candidats amb formació i que aporten talent jove, 
o jornades entre sectors empresarials concrets. 
Informa-te’n als GAL del teu territori.

 Acompanyament a emprenedors i empreses: 
Assessorament i acompanyament a empreses i 
emprenedors beneficiaris Leaderw. Informa-te’n 
als GAL del teu territori.

 Coaching sector agroalimentari i forestal: 
Assessorament en màrqueting, vendes, gestió 
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Ocupació i educació

 Ajuts al Pràcticum Odisseu: Ajuts a empreses 
situades en municipis rurals per a acollir 
universitaris en pràctiques. 

 Retorna: Eina per empreses situades en 
municipis rurals que cerquin professionals 
qualificats per treballar en zones rurals.

 Talent jove en empreses agroalimentàries: 
Informació i suport a empreses que vulguin acollir @josepmartinezortiz

estudiants de FP. Grau i màster en pràctiques, 
a realitzar el TFG o TFM, o bé doctorands que 
vulguin desenvolupar el seu projecte de recerca 
en empreses (programa Doctorats industrials).

 Publicació “Guia per a la creació d’un pla 
de participació digital d’empresa”: Manual d’ajut 
per a petites empreses que vulguin participar 
en els entorns digitals per a millorar els resultats 
comercials. Contacte amb GAL Leader del Camp.

http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/178-guia-per-a-la-creacio-d-un-pla-de-participacio-digital-d-empresa
http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/178-guia-per-a-la-creacio-d-un-pla-de-participacio-digital-d-empresa
http://www.cowocatrural.cat
http://www.odisseujove.cat/ajuts-odisseu-empreses/
http://retorna.odisseujove.cat/
http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/178-guia-per-a-la-creacio-d-un-pla-de-participacio-digital-d-empresa
http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/178-guia-per-a-la-creacio-d-un-pla-de-participacio-digital-d-empresa


 Gratitud Pallars: Portal d’eines per a la 
participació en la conservació del paisatge i del 
territori dels Pallars a partir de la responsabilitat 
social i turística.  

 La Masia Sostenible: Guia pràctica per 
a la rehabilitació i la construcció sostenible 
per millorar l’habitabilitat, reduir 
l’impacte ambiental i les despeses 
econòmiques de les masies. 
També pots trobar l’APP.

Desenvolupament sostenible i gestió energètica

 Enegest: Eina online per a gestionar la 
facturació energètica de particulars i empreses. 
Per conèixer com s’estructura la despesa 
energètica i optimitzar-la. 

 Petjada Ambiental productes alimentaris: 
Càlcul de la petjada de carboni en el cicle de vida 
de productes alimentaris, per ara làctics, a partir 
d’una eina de la UVic.

 Càlcul de la Petjada Ambiental per a 
esdeveniments i actes. 

 EnCercla: Eina online per avaluar empresa 
segons criteris d’economia circular. 

 Publicació “Guia pràctica sobre les emissions 
en combustions de biomassa”.

 Publicació “Directrius bàsiques de la 
construcció amb fusta en l’àmbit municipal”. 

 Visites a instal·lacions d’ús d’energies 
renovables. Contacta amb l’Associació Leader 
Ripollès, Ges, Bisaura. 
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 AstroturismeCat: Guia per tematitzar 
establiments d’astroturisme, especialment del PN 
del Montsec. 

 Leader Natura - Naturexperience: Portal 
web on s’hi recullen un seguit d’experiències per  
gaudir dels entorns rurals i naturals d’arreu de 
Catalunya.

 Recuperem la Serra de Boix-Cardó-Montagut: 
Projecte per a la difusió i coneixement de la 
Serra de Boix-Cardó-Montagut, amb la definició 
de rutes i mapes d’aquest territori d’alt valor 
paisatgístic, natural i patrimonial.

 Gustum: Projecte de promoció de productors i 
productes agroalimentaris del territori català. 
 

 Agronyam: Xarxa de contacte entre 
productors i transformadors de la cadena 
alimentària de comarques de l’Alt Camp, la Conca 
de Barberà, Priorat i part del Baix Camp amb 
restauradors i empreses de càtering de l’AM de 
Tarragona. 

 Noguerament Bo: Xarxa de productors 
agroalimentaris de la Noguera. 

 Publicació “Guia d’Iniciació: Turisme de 

Paisatge, cultura i agroalimentació
fauna i allotjaments rurals”: Guia i formació 
especialitzada per a l’adequació dels 
establiments turístics en temes de fauna, formació 
i acompanyament. 

 Campanya “Aquí vins catalans”: Projecte 
d’inclusió de vins catalans amb DO a les cartes 
de restaurants de Catalunya.

 Dinamització del sector eqüestre:
Creació de xarxes, jornada de portes obertes 
de les hípiques, promoció d’activitats de 
diversificació, etc., de les comarques rurals de la 
província de Girona. 

http://www.gratitudpallars.cat/
http://lcc.cat/descargas/projecte-masovera/guia-masies-mes-sostenibles.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctfc.masies&hl=en&source=downloadatoz.com
https://enegest.energiaibosc.com/enegest_v2/public/login
http://www.ripollesgesbisaura.org/eixos-del-projecte/
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27Q2dIVGRZMmNxSnc/view
https://encercla.catcentral.cat:9443/#/
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27dk1lSFRUXzE0RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27dk1lSFRUXzE0RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QnJFSzVpTTBpVGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QnJFSzVpTTBpVGc/view
http://www.astroturisme.cat/
http://www.naturexperience.cat/
https://www.gustum.org/
https://www.facebook.com/agronyam/
http://www.ccnoguera.cat/noguerament-bo
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2018/01/turisme-de-fauna-i-allotjaments-rurals_guia-d-iniciacio_2017.pdf
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2018/01/turisme-de-fauna-i-allotjaments-rurals_guia-d-iniciacio_2017.pdf
https://www.gustum.org/projecte/aqui-vins-catalans/
http://www.diaacavall.cat/


4. Eines per a persones



Si vols viure al món rural

Si vols treballar i formar-te al món rural

 Viure Rural. Plataforma virtual amb recursos i 
serveis que pots necessitar a l’hora d’establir-te a 
una comarca rural de Catalunya.  

 La Masia Sostenible. Guia pràctica per 
a la rehabilitació i la construcció sostenible per 
millorar l’habitabilitat, reduir l’impacte ambiental i 
les despeses econòmiques de les masies. També 
pots trobar l’APP.

 Ajuts Leader: Si ets una persona emprenedora 
i vols engegar o millorar el teu projecte informa’t 
sobre aquest ajut econòmic al grup GAL del teu 
territori o a ARCA.  

 Start-up Rural: Si necessites suport i 
assistència tècnica per afavorir el teu projecte 
d’emprenedoria o per fer créixer un nou projecte.  

 Cowocat Rural: Si tens un projecte 
professional i vols treballar acompanyat, a 
Cowocat Rural trobaràs la Xarxa d’Espais de 
Coworking ubicats en territori rural. 

 Ajuts al Pràcticum Odisseu: Si estàs estudiant 
i vols guanyar experiència professional, aquest 
programa de pràctiques remunerades, t’interessa.
 

 Retorna: Si tens entre 18 i 40 anys i cerques 
feina en empreses ubicades a les comarques 
rurals, amb el teu perfil professional a Linkedin, 
tens una plataforma virtual on donar-te a conèixer.  

 Si estàs estudiant un grau, màster, FP o 
vols fer un doctorat en el sector agroalimentari 
o forestal, t’ajudem a trobar empreses on fer 
pràctiques, treball de fi de grau o doctorat.

 10

LOCAL Coworking - Guissona

 Si tens un projecte d’economia social 
t’oferim suport tècnic en plantejament, creació 
o consolidació d’iniciatives d’economia social i 
solidària en el sector agroalimentari.

https://viurearural.cat/
http://lcc.cat/descargas/projecte-masovera/guia-masies-mes-sostenibles.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctfc.masies&hl=en&source=downloadatoz.com
http://www.leaderdelcamp.cat/projectes-de-cooperacio/start-up-rural-a-catalunya
http://www.cowocatrural.cat/
http://www.odisseujove.cat/els-ajuts-al-practicum-odisseu/
http://retorna.odisseujove.cat/
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Si vols conèixer i gaudir de prop el medi rural

 L’App de la Pedra Seca: Aplicació 
col·laborativa que et permetrà consultar i 
catalogar construccions de pedra seca de 
Catalunya i zones del sud de França.

 L’App de la Terra: Aplicació per a descobrir 
els productes agroalimentaris i les activitats del 
territori Leader del Camp.

 L’App Fishing Pirineu de Lleida: Aplicació 
per conèixer la pesca recreativa del Pirineu 
Occidental Català. 

 Rutes d’Ecoturisme als Parcs Naturals de 
l’Alt Pirineu: Si voleu conèixer diferents rutes pels 
diferents parcs naturals, aquí hi torbareu diferents 
fitxes descriptives. 

 Itineraris ecoturístics del Parc de les 
capçaleres del Ter i del Freser: Per conèixer rutes 
d’ecoturisme de baixa dificultat de la zona de la 
capçalera del Ter i del Freser. 

 Espais Naturals de Ponent: Coneix les 
diferents zones naturals de Ponent, les espècies, 
els paisatges i les activitats. 

 Nordicat: Informació sobre estacions 
d’esquí nòrdic de l’Alt Urgell i la Cerdanya. 

 Astroturisme.Cat: Coneix les activitats 
del Centre d’Observació de l’Univers del Parc 
Astronòmic del Montsec. 

 MuMo, Muntanyes Modernistes: Coneix el 
patrimoni natural i cultural de les Muntanyes de 
Prades i la Serra de Monstant a través dels cellers 
modernistes.  

 Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida: Per 
descobrir les diferents cerveses artesanals de les 
Terres de Ponent.

 TrosFood: Coneix la ruta gastronòmica per la 
Vall del Riu del Corb.  

 Ruta de la Llet: Coneix la possibilitat de fer 
una ruta guiada per formatgeries i granges de llet 
de proximitat del Lluçanès.
 

 Dia del cavall: Coneix la jornada de portes 
obertes de les hípiques a tot Catalunya.  

 Itineraris pel Camí de l’Ebre (GR-99): Rutes 
circulars a peu resseguint l’Ebre al seu pas per la 
Ribera d’Ebre. Proposem quatre itineraris: Castell 
de Miravet, Pas de l’Ase, Reserva Natural de 
Sebes i Serra de les Mallades. 

 Leader Natura-Naturexperience: Portal 
web on s’hi recullen un seguit d’experiències per 
gaudir dels entorns rurals i naturals d’arreu de 
Catalunya.

 Gratitud Pallars: Participa i coneix 
diferents eines per a la conservació del 
paisatge i del territori del Pallars, a partir de la 
responsabilitat social i turística.  

 Guia d’Iniciació: Turisme de fauna i 
allotjaments rurals: Guia especialitzada per 
adequar els allotjaments al turisme de fauna.  

 Guia d’iniciació a l’observació de la fauna: 
Recull d’eines per iniciar-se en  l’observació de la 
fauna.  

 Guia de productors alimentaris de l’Alt Urgell: 
Coneix la varietat de productes que elaboren els 
productors alimentaris de l’Alt Urgell. 

 Guia i mapes de la Serra de Boix-Cardó-
Montagut: Per gaudir i conèixer un espai natural 
de gran interès de les Terres de l’Ebre 

http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/col%C2%B7laboraxpaisatge/lapp-de-la-pedra-seca/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctfc.delaterra
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/app-fishing-pirineu-de-lleida/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/descarregar-fitxes-femparc/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/descarregar-fitxes-femparc/
http://www.ripollesgesbisaura.org/itineraris-ecoturistics-pel-parc-natural-de-les-capcaleres-del-ter-i-del-freser/
http://www.ripollesgesbisaura.org/itineraris-ecoturistics-pel-parc-natural-de-les-capcaleres-del-ter-i-del-freser/
https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/espais-naturals-de-ponent/
https://www.totnordic.com/totnordic_2017/
https://www.astroturisme.cat/
http://www.leaderdelcamp.cat/projectes-de-cooperacio/mumo-muntanyes-modernistes
http://www.cerveserslleida.com/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Tros-Food-Vall-Del-Corb-1821265791434213/
http://producteslocals.llucanes.cat/ruta-de-la-llet/
https://www.diaacavall.cat/
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3650404
http://www.naturexperience.cat/
https://www.gratitudpallars.cat/
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2018/01/turisme-de-fauna-i-allotjaments-rurals_guia-d-iniciacio_2017.pdf
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2018/01/turisme-de-fauna-i-allotjaments-rurals_guia-d-iniciacio_2017.pdf
http://lcc.cat/cooperacio/vida-silvestre/documents/
http://www.alturgell.cat/sites/default/files/turisme-gastronomia-guia-productors-i-artesans-alt-urgell.pdf


5. Eines per a institucions
Associació Leader de Ponent



Desenvolupament sostenible i gestió energètica

 La Masia Sostenible: Guia per a la 
rehabilitació i la construcció sostenible amb 
l’objectiu de millorar l’habitabilitat, la reducció de 
l’impacte ambiental i les despeses econòmiques 
de les masies. Disponible la guia a l’APP.

 ENFOCC: Projecte de cooperació per a la 
promoció d’una nova cultura energètica i forestal. 
Podeu consultar els recursos generats: 

a)  Anàlisi i assessorament de la gestió 
energètica de l’administració pública, 
d’equipaments municipals o comarcals.  

b)  Enegest: Plataforma online gratuïta per a 

gestionar la facturació energètica de particulars 
i empreses. Per aprendre a conèixer com 
s’estructura la despesa energètica i optimitzar-la. 

c)  Càlcul de la petjada de carboni per a 
esdeveniments i actes. 

d)  Publicació “Guia pràctica sobre les 
emissions en combustions de la biomassa. 
Emissions en calderes de biomassa”
 
e)  Publicació “Directrius bàsiques de la 
construcció amb fusta en l’àmbit municipal”.  

f)  Publicació “Anàlisi de viabilitat d’una Gestió 

Ocupació, emprenedoria i treball col·laboratiu

Pastoral Integrada a l’àmbit de l’Associació 
de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt 
Collsacabra”. 

g)  Publicació “Pla Comarcal de Mitigació i 
Adaptació al Canvi Climàtic del Ripollès”.

h) Publicació “Guia pels Plans d’Acció per 
l’Energia Sostenible i el Clima a BCN”.

i) TE21: Estudi de cost per fer una transició 
energètica, per comarques i municipis. 

j)  Redacció del “Pla de mobilitat del 
vehicle elèctric al Ripollès”: Del Grup Leader 
Ripollès Ges Bisaura. 

 Programa “Ajuts al Pràcticum Odisseu”: Ajuts 
a entitats i institucions públiques per a acollir 
universitaris i dinamitzar el territori amb talent 
jove.

 Retorna: Eina per al retorn i la inserció laboral 
de joves a les zones rurals, connectant joves 
professionals amb empreses públiques. 

 Publicació “Diagnosi d’incorporacions de 
joves al sector agrari 2007-2014”.
 

 Assessorament, formació i acompanyament 
per a la creació d’espais de coworking públics i 
comunitat de coworking BCN Smart Rural.

 Suport tècnic en la redacció i implementació 
de projectes en transició agroecològica; projectes 
d’horts socials i/o municipals i projectes d’inserció 
social i emprenedoria de base cooperativa del 
sector agroalimentari i forestal.

 Xarxa de sobirania alimentària de la 
Catalunya Central.

 Publicació “Guia per a la creació d’un pla de 
participació digital d’empresa”: Manual d’ajut per 
a petites empreses que vulguin participar en els 
entorns digitals per a millorar els seus resultats 
comercials. Per més informació contacta amb el 
GAL Leader del Camp. 

 Cowocat Rural: Projecte de cooperació 
que dóna suport a les iniciatives de coworking 
sorgides en entorns rurals. Recursos generats:

a) Mapa ocupacional de la figura de 
dinamització d’un espai coworking. 

b) Publicació “Guia per obrir un coworking”. 

c) Publicació “Guia per elaborar el reglament 
intern d’un coworking”. 

d) Publicació “Guia de bones pràctiques pel 
desenvolupament del coworking a l’entorn rural, 
a través de l’experiència a Catalunya de la xarxa 
Cowocat_Rural”.  13

http://lcc.cat/descargas/projecte-masovera/guia-masies-mes-sostenibles.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctfc.masies&hl=en&source=downloadatoz.com
http://www.ripollesgesbisaura.org/qui-gestiona/1910-2/energia-forest-i-canvi-climatic-enfocc/
https://enegest.energiaibosc.com/enegest_v2/public/login
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27Q2dIVGRZMmNxSnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27dk1lSFRUXzE0RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27dk1lSFRUXzE0RWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QnJFSzVpTTBpVGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QnJFSzVpTTBpVGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QXhWQWRmXzg1N00/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QXhWQWRmXzg1N00/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QXhWQWRmXzg1N00/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27QXhWQWRmXzg1N00/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27dXBCTFlocko0cEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27dXBCTFlocko0cEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27ckNnQlhoUzZ2Zk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B797hAeoSP27ckNnQlhoUzZ2Zk0/view
http://transicio.energiaibosc.com/transicio-energetica/informes-de-transicio/
http://www.odisseujove.cat/practicum/
http://www.odisseujove.cat/retorna/
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2018/10/Joves-al-Camp-Odisseu-2.pdf
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2018/10/Joves-al-Camp-Odisseu-2.pdf
http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/178-guia-per-a-la-creacio-d-un-pla-de-participacio-digital-d-empresa
http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/178-guia-per-a-la-creacio-d-un-pla-de-participacio-digital-d-empresa
http://www.cowocatrural.cat
http://www.cowocatrural.cat/ca/post/mapa-ocupacional-de-la-figura-de-dinamitzador-a-o-gestor-a-dun-espai-de-coworking
http://www.cowocatrural.cat/ca/post/guia-basica-per-obrir-un-coworking
http://www.cowocatrural.cat/ca/post/guia-per-elaborar-el-reglament-intern-dun-coworking
http://www.cowocatrural.cat/ca/post/guia-per-elaborar-el-reglament-intern-dun-coworking


menjadors escolars de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

 Publicació “La pedra seca com a motor de 
desenvolupament econòmic i social”. 

 Informe “Beneficis socials i esportius de la 
pràctica eqüestre”. 

 Guia i mapes de la Serra de Boix-Cardó-
Montagut: Per conèixer un espai natural de gran 
interès de les Terres de l’Ebre.

 Custòdia per Desenvolupament: La Custòdia 
del Territori com a eina de protecció del patrimoni 
i de desenvolupament econòmic a les comarques 
del Baix Ebre i Montsià.
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Paisatge, cultura i agroalimentació

Recursos educatius

 Campanya “Aquí vins catalans”: Projecte 
d’inclusió de vins catalans amb DO a les cartes 
de restaurants de Catalunya.

 Fitxes de Catalogació de construccions de 
pedra seca i promoció a l’APP Pedra Seca. 

 Fem Parc: Rutes d’ecoturisme als parcs 
naturals de l’Alt Pirineu. 

 Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del 
Freser: Conjunt d’itineraris ecoturístics del Parc 
natural.

 Publicació “Paisatge, desenvolupament rural 
i ciutadania. Bones pràctiques de col·laboració 
ciutadana en la gestió del paisatge a Europa. 

 Publicació “Anàlisi de la situació del turisme 
de fauna a Catalunya”. 

 Publicació “Guia d’Iniciació: Turisme de fauna 
i allotjaments rurals”. 

 Gratitud Pallars: Portal de participació en 
la conservació del territori del Pallars a partir de la 
responsabilitat social i turística.

 Leader Natura- Naturexperience: Portal 
web de propostes d’experiències en entorns 
rurals i naturals d’arreu de Catalunya.

 Mengem d’Aquí: Projecte de dinamització del 
consum de productes agroalimentaris locals als 

 Cúpula Gustum: Activitat educativa sobre 
productes agroalimentaris i la seva vinculació 
amb el territori rural, el paisatge que generen, 
l’economia i les tradicions. 

 Fer.cat: Accions pedagògiques per 
promoure emprenedoria a escoles de zones 
rurals.

 Xerrades informatives sobre el retorn de joves 
rurals (projecte ODISSEU i Eina Retorna) i de 
foment del coworking (projecte Cowocat_Rural) 
per a estudiants de últim curs de secundària, 
batxillerat i FP.

 Xerrades de networking: Jornades entre 
empreses i joves, per conèixer possibles 
candidats amb formació i que aporten talent jove, 
o jornades entre sectors empresarials concrets. 
Informa-te’n al GAL del teu territori.

 Tot un món de pedra seca: Material 
pedagògic sobre el patrimoni de pedra seca.
   

 Ens mengem les valls: Diferents activitats 
didàctiques per promocionar la cultura alimentària 
sana, de qualitat i de proximitat. 

 Joc de taula “La Transició Energètica”.

Impulsat a la província de Girona i destinat a 
nois i noies de 3r i 4t d’ESO.  Informa-te’n al GAL 
Associació per la Gestió del Programa Leader 
Ripollès Ges Bisaura. 

 Mengem d’Aquí: Projecte de dinamització del 
consum de productes agroalimentaris locals als 
menjadors escolars de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

 Universitats: oferim contactes d’empreses 
agroalimentàries i forestals a les Facultats o 
Departaments relacionats per a la realització 
de pràctiques i TFG i TFM, o bé programes de 
doctorats a través dels Doctorats Industrials.
 

http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2018/09/Publicacio-Pedra-seca-com-a-motor-de-desenvolupament-economic-i-social_ADRINOC.pdf
http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2018/09/Publicacio-Pedra-seca-com-a-motor-de-desenvolupament-economic-i-social_ADRINOC.pdf
http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Informe-beneficis-sector-equeestre.pdf
http://adrinoc.cat/wp-content/uploads/2017/09/Informe-beneficis-sector-equeestre.pdf
https://www.gustum.org/projecte/aqui-vins-catalans/
http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/col%C2%B7laboraxpaisatge/fitxes-de-catalogacio-de-noves-tipologies-constructives-de-pedra-seca/
http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/col%C2%B7laboraxpaisatge/lapp-de-la-pedra-seca/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/descarregar-fitxes-femparc/
http://www.ripollesgesbisaura.org/itineraris-ecoturistics-pel-parc-natural-de-les-capcaleres-del-ter-i-del-freser/
http://www.ripollesgesbisaura.org/itineraris-ecoturistics-pel-parc-natural-de-les-capcaleres-del-ter-i-del-freser/
http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/col%C2%B7laboraxpaisatge/paisatge-desenvolupament-rural-i-ciutadania/
http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/col%C2%B7laboraxpaisatge/paisatge-desenvolupament-rural-i-ciutadania/
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2017/08/projecte-analisi-de-la-situacio-del-turisme-de-fauna-a-Catalunya_1016.pdf
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2017/08/projecte-analisi-de-la-situacio-del-turisme-de-fauna-a-Catalunya_1016.pdf
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2018/01/turisme-de-fauna-i-allotjaments-rurals_guia-d-iniciacio_2017.pdf
http://lcc.cat/wp-content/uploads/2018/01/turisme-de-fauna-i-allotjaments-rurals_guia-d-iniciacio_2017.pdf
http://www.gratitudpallars.cat/
http://www.naturexperience.cat/
http://mengemdaqui.com/
https://www.gustum.org/projecte/la-cupula-gustum/
http://futursemprenedors.cat/
https://sites.google.com/site/totunmonenpedraseca/
http://www.ripollesgesbisaura.org/qui-gestiona/projectes-estrategics-del-territori/
http://mengemdaqui.com/


Odisseu: Projecte pel retorn de joves al 
món rural.

Fer.cat: Projecte educatiu per promoure 
l’emprenedoria a escoles de zones rurals.

 BCN Smart Rural: Projecte d’innovació 
agroalimentària i forestal (demarcació de BCN)
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Col·labora X Paisatge: Construccions de 
pedra seca.

Start-up Rural: Acompanyament de 
l’emprenedoria.

Cowocat_Rural: Xarxa d’espais de 
coworking rurals.

ENFOCC: Energia, Forest i Canvi Climàtic.

Gustum: Productes de la terra. 

Leader Natura: Desenvolupament sostenible dels 
espais naturals. 

Consorci Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord

6. Més recursos i activitats dels projectes de Cooperació

Consulta altres projectes

http://www.odisseujove.cat/
http://www.futursemprenedors.cat/
http://desenvolupamentrural.cat/system/uploads/attachment/nv_asset/3417/guiteras_pect_bcn_smart_rural.pdf
http://arca.cat
http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/col%C2%B7laboraxpaisatge/
http://www.leaderdelcamp.cat/projectes-de-cooperacio/start-up-rural-a-catalunya
http://www.cowocatrural.cat/
http://www.ripollesgesbisaura.org/qui-gestiona/1910-2/energia-forest-i-canvi-climatic-enfocc/
https://www.gustum.org/
http://www.leaderpirineuoccidental.cat/leader-natura/
http://arca.cat
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