C/Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa (Lleida)
973 71 13 13
www.leaderponent.cat
comunicacio@leaderponent.cat
@leaderponent

ÍNDEX
L’Associació Leader de Ponent ....................................... 2
Socis ...................................................................................... 3
Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu
(EDLP) ................................................................................... 3
Eixos de treball .................................................................... 4
Eix 1: Gestió d’una línia d’ajuts per a la creació,
millora i/o ampliació d’empreses a l’àmbit rural........ 4
Eix 2: Projecte estratègic propi ...................................... 7
Eix 3: Projectes de cooperació .................................... 11
Eix 4: Jornades tècniques ............................................. 26

1

L’Associació Leader de Ponent
L’Associació Leader de Ponent és un dels 11 Grups d’Acció Local de
Catalunya seleccionat en el marc del Programa de Desenvolupament Rural
de Catalunya (PDR) 2014-2020, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) i el Departament d’Agricultura Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP).
És una entitat sense ànim de lucre que es constitueix al 2015 amb l’objectiu de
promoure accions per fomentar el desenvolupament rural a les comarques de
l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià sud mitjançant l’aplicació de la
metodologia Leader.

Àmbit d’actuació de l’Associació Leader de Ponent

Aquesta és una metodologia de treball de la política de desenvolupament
rural de la Unió Europea a través de la qual es persegueix el desenvolupament
integral de els zones rurals amb la participació i el consens de tots els seus
actors locals, on les decisions es prenen des de cada territori amb el recursos
que les administracions posen a la seva disposició.
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Socis
Formen part de l'Associació les entitats següents:
Entitats públiques
o

Consell Comarcal de les Garrigues

o

Consell Comarcal de l'Urgell

o

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

o

Consell Comarcal del Segrià

Entitats privades
o

Denominació d'Origen Protegida Les Garrigues

o

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

o

Consell Regulador Indicació Geogràfica Protegida 'Torró d'Agramunt'

o

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

o

Cambra de Comerç de Lleida

o

Cambra de Comerç de Tàrrega

o

PIMEC

Estratègia de Desenvolupament Local
Participatiu (EDLP)
L’Estratègia de Desenvolupament Local de l’Associació Leader Ponent (20142020) té per objectiu plantejar els reptes de desenvolupament rural del territori
format per les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, Les Garrigues i Segrià Sud.
Per a elaborar l’estratègia s’ha desenvolupat un procés participatiu i s’ha fet
una diagnosi del territori.
El principal punt de l’Estratègia és la creació d’activitat econòmica al territori
a partir de la promoció i la comercialització del producte agroalimentari local
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i de la sinergia amb altres sectors del territori com el turisme, la gastronomia i
el petit comerç.
Es concretarà en tres línies d’actuació que es basen en:
1. Generar activitat econòmica a partir del producte local
2. Fomentar l’emprenedoria especialment entre els joves
3. Donar suport al desenvolupament de projectes col·lectius entre diferent
sectors econòmics
I en una prioritat transversal que és el suport actiu als nuclis zones rurals
deprimides amb un elevada regressió demogràfica i que tenen un índex
de ruralitat elevat.
Com es farà?
Eix 1: Gestionant una línia d’ajuts per a la creació, millora i/o ampliació
d’empreses a l’àmbit rural.
Eix 2: Projectes propis, projectes que es desenvoluparan al nostre territori que
responguin a necessitats i peculiaritats del nostre àmbit d’actuació.
Eix 3: Participant o coordinant projectes de cooperació amb altres grups
Leader, en temes que afavoreixin el desenvolupament sostenible del territori.
Eix 4: Jornades tècniques realitzades dins el marc del Pla Anual de
Transferència

Tecnològica

elaborat

pel

Departament

d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Eixos de treball
Eix 1: Gestió d’una línia d’ajuts per a la creació, millora i/o ampliació
d’empreses a l’àmbit rural
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Els ajuts Leader són l’eina fonamental dels GAL per a implementar les seves
estratègies de desenvolupament i representen l’ajut econòmic per la
realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la
creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment dones i joves.
Els ajuts Leader es sol·liciten en convocatòries de projectes anuals i poden
representar fins a un 40% de la inversió programada. Els projectes sol·licitats així
com el percentatge d’ajut es seleccionen en funció de la seva adequació a
l’estratègia de desenvolupament de cada territori així com del seu impacte en
la creació de llocs de treball, grau d’innovació, etc.
L’Associació Leader de Ponent és l’entitat encarregada de gestionar aquests
ajuts en el seu àmbit territorial.
Referent als expedients de la 1a convocatòria, s’han certificat els 27
expedients, amb un percentatge d’execució del 98% i la generació de 25 llocs
de treball.

RESULTATS 1a CONVOCATÒRIA
Pressupost assignat

763.660,34€

Sol·licituds
presentades

74

Ajuts concedits

27
Garrigues (12 projectes)

Comarques
beneficiades

Urgell (9 projectes)
Pla d’Urgell (5 projectes)
Segrià (1 projecte)

Característiques dels
projectes

41 % No agroalimentaris
59% Transformació i/o
comercialització de
productes agroalimentaris

Referent als expedients de la 2a convocatòria, s’han concedit 24 ajuts.
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RESULTATS 2a CONVOCATÒRIA
Pressupost assignat
Sol·licituds
presentades
Ajuts concedits

763.660,34€
42
24
Garrigues (7 projectes)

Comarques

Urgell (7 projectes)

beneficiades

Pla d’Urgell (4 projectes)
Segrià (6 projectes)

Característiques dels 58 % No agroalimentaris
projectes

42%

Transformació

comercialització

i/o
de

productes agroalimentaris

Respecte als expedients de la 3a convocatòria, s’han concedit 29 ajuts.

RESULTATS 3a CONVOCATÒRIA
Pressupost assignat
Sol·licituds
presentades
Ajuts concedits

759.089,60 €
39
29
Garrigues (14 projectes)

Comarques

Urgell (8 projectes)

beneficiades

Pla d’Urgell (4 projectes)
Segrià (3 projectes)

Característiques dels 38 % No agroalimentaris
projectes

48%

Transformació

comercialització

i/o
de

6

productes agroalimentaris
14 % Expedients públics*
*Per
s’han

primera
resol

vegada,
expedients

públics (3 a l’Urgell i 1 a les
Garrigues).

Tot

i

expedients

ser

públics,

reverteixen sobre el territori
i

responent

a

un

dels

objectius dels ajuts.

Eix 2: Projecte estratègic propi

Es desenvolupen en el territori d’un sol grup GAL, juntament amb els agents
socials i econòmics del seu territori, dirigits a desenvolupar la seva estratègia de
desenvolupament local. El projecte estratègic de l’Associació Leader de
Ponent és ESPAIS NATURALS DE PONENT.

Espais Naturals de Ponent

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.

Àmbit d’actuació
El territori objecte d’actuació correspon principalment a l’àmbit

de

l’Associació Leader de Ponent. Aquest àmbit engloba de forma íntegra les
comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Urgell, i la part sud de la comarca
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del Segrià. El conjunt comprèn 75 municipis, amb una població de 104.987
habitats (1,398% de Catalunya) i una extensió de 2.292 km2 (7,14% de
Catalunya).
El projecte estratègic actua sobre els següents espais naturals:
1.

Aiguabarreig Segre-Cinca.

2.

Secans de Mas de Melons-Alfés.

3.

Secans del Segrià i Utxesa.

4.

Serra de Bellmunt-Almenara.

5.

Secans de Belianes-Preixana.

6.

Estany d’Ivars i Vila-sana.

7.

Els Plans de Sió

8.

Vall de Vinaixa

9.

Els Bessons

10.

Serra de la Llena – Muntanyes de Prades

11.

Anglesola-Vilagrassa

12.

Tossals d’Almatret i Riba-roja

13.

Granyena (de l’Urgell)

És un projecte participatiu en el que es realitzen reunions mensuals de
seguiment del projecte amb el grup motor, format per associacions i entitats
del territori representants dels diferents espais naturals.
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Accions
o Activitats de descoberta dels diferents espais naturals:
31 activitats, 1383 assistents repartides segons:
o Activitats de caire naturalístics: s’ha realitzat 17 activitats.
o Activitats de caire cultural: s’ha realitzat 10 activitats.
o Activitats de descoberta de patrimoni històric: 4 activitats
o

Coordinació, gestió i desenvolupament del projecte.
o

Realització d’una reunió mensual del grup motor de seguiment
del projecte: 7 reunions amb una mitjana de 13 assistents per
reunió.

o

Fer el seguiment i dinamitzar les accions que s’hagin acordat a la
reunió amb el grup motor per tal que els representants dels espais
naturals enviïn la informació necessària: 35 correus electrònics
intercanviats amb el grup motor.

o

Organitzar i vetllar per la correcta execució del programa
d’activitats. 31 activitats organitzades

o

Formalitzar convenis de col·laboració amb entitats les quals
treballin en relació als espais naturals. 1 conveni signat

o Comunicació i estratègia en xarxes socials.
o Organització de l’acte de presentació pública de les novetats del
projecte. 13 abril 2018
o Publicar noticies periòdicament a l’apartat de notícies de la web.
5 notícies
o Notícies i anuncis als mitjans de comunicació: 73 aparicions en
premsa
o Dinamització dels tres perfils a les xarxes socials:
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Núm.
Núm. Seguidors

publicacions

Xarxa social

Data de creació

Nom del perfil

Des. 17 – Des.18 Des. 17 – Des. 18

Facebook

setembre 2016

@EspaisPonent

1.291

252

Instagram

setembre 2016

@EspaisPonent

1.055

65

Twitter

setembre 2016

@EspaisPonent

1.053

331

Mitjançant finançament del projecte de cooperació Leader Natura s’ha
coordinat les següents accions al projecte Espais Naturals de Ponent:
o Activitats de descoberta dels diferents espais naturals de la Noguera i la
Segarra. 8 activitats a la Noguera amb 260 assistents i 6 activitats a La
Segarra amb 243 assistents.
o Presencia del projecte Espais Naturals de Ponent a la Fira internacional
d’Ornitologia, Delta Birding Festival. 21, 22 i 23 de setembre 2018.
o Visita d’intercanvi d’experiències a una regió que disposi del distintiu de
la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Visita “Turisme La
Garrotxa” oberta a entitats i empreses del sector turístic de Ponent. 20
de març del 2018. 37 assistents.
o Publicitat de les activitats i del projecte a Lleida TV. 6 entrevistes als 6
presidents comarcals al programa Cafeïna de Lleida TV.
o Ampliació de l’exposició itinerant dels Espais Naturals de Ponent.
Incorporant els 7 espais naturals de la Noguera i la Segarra.
Recursos
o

www.espaisnaturalsdeponent.cat

o

Xarxes

socials

del

projecte:

Facebook

(@EspaisPonent),

Twitter

(@EspaisPonent) i Instagram (@EspaisPonent).
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o

Activitat d’orientació permanent “La Ruta d’en Pius”:
https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/ruta-orientaciopermanent/

o

Activitats 2018:
https://www.espaisnaturalsdeponent.cat/ca/activitats-de-descoberta/

Eix 3: Projectes de cooperació

Hi participen més d’un grup Leader del territori català, espanyol o europeu, per
tal de compartir estratègies, objectius o problemàtiques entre territoris rurals. Els
projectes són liderats per un GAL coordinador.

PROJECTE QUE COORDINEM: Gustum

Objectiu
Fomentar el desenvolupament rural a través de l’ajuda a la promoció i
comercialització del producte agroalimentari local, artesà i de qualitat i buscar
sinergies amb altres sectors del territori com són el turisme, la gastronomia i el
petit comerç.
Els objectius específics són els següents:
1. Desenvolupar accions de promoció i ajuda a la comercialització del
producte local.
2. Facilitar eines i recursos als productors per promocionar i comercialitzar
els seus productes.
3. Vincular el sector agroalimentari amb la restauració, el turisme i el petit
comerç.
4. Afavorir l’associacionisme del sector.

11

Grups participants i àmbit d’actuació
Els 10 Grups d’Acció Local de Catalunya, per tant, tot el territori Leader català.
Accions
 Accions pedagògiques sobre el producte local adreçades a les escoles
S’han elaborat uns continguts audiovisuals immersius en format de 360º
per a ser projectats en un espai semiesfèric inflable anomenat la
‘Cúpula Gustum’. Es tracta d’una proposta pedagògica amb l’objectiu
de donar a conèixer i valorar la producció alimentària de l’àmbit rural,
els productes que s’hi elaboren, el paisatge que generen i quin impacte
té el consum d’aquests en la nostra economia i tradicions. Durant el
2018 s’han fet les següents accions:
o Itinerància a les escoles. 71 escoles.
o Itinerància a fires del territori. 4 fires
•

Fira de la Camamilla de Linyola

•

Dia de la Ciència al carrer de Lleida

•

Fira d’Algerri

•

Fira de la Conserva de Bellpuig

o 9.191 persones han visitat La Cúpula Gustum.
o Presentació del recurs a Barcelona, a l’Escola Pública Ramon Llull, el
dia 5/07/18.
o Elaboració de 6 jocs col·lectius que es poden consultar al web de
Gustum.
 Ajuda a la promoció i comercialització
• Sessions de promoció del producte local. Promoure un o varis
productes d’un territori en concret a públic objectiu (restaurants,
escoles d’hostaleria o si es creu a consumidor final) a través d'un/a
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cuiner/a que ensenyi les aplicacions que té aquest producte amb
l'elaboració de diversos plats o a través d'un expert que els expliqui
les varietats d'aquest producte local, les seves característiques i on el
poden obtenir. S’ha donat suport a les següents activitats:
o Tastaentorn, a Navàs
o La Cuina de Cal Carter i els productes de la terra per a
professionals ‘El Ral d’Avinyó, a Mura.
o Agronyam, a Barberà de la Conca.
o Jornada dedicada a la cuina amb cranc blau, a càrrec del xef
Albert Guzmán, espai EbreTerra a Deltebre.
o Dinar de clausura de les jornades gastronòmiques a l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de Lleida que tindrà lloc el dia 14 de febrer.
o X Jornades de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, a
Sant Pere de Matamargó.
o Cuinem? A la 11a Fira del Bolet i el Boletaire del Solsonès, Solsona.

•

Accions individuals de promoció i/o comercialització del producte
local de cada territori
o Suport a 30 accions de promoció repartides per tot el territori
Leader català.
o Generació de 34.000 impressions de tríptics, catàlegs, mapes,
etc. de promoció de productes locals dels diferents territoris.
o Recolzament a 6 associacions de productors i marques de
productes: ‘Fet a l’Alt Camp’, ‘Fet a la Conca’, ‘Menja’t l’Alt
Urgell’, ‘Productors Ecològics de la Cerdanya’ (PROECO), ‘Carns
de la Ribagorça’ i ‘Producte del Ripollès’.
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 Suport a iniciatives territorials
Donar suport a iniciatives en les que es vegin implicats diversos territoris
i/o diversos grups de productors que tinguin com a objectiu la promoció
i comercialització del producte agroalimentari local, artesà i de qualitat.
•

Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida. Acompanyament d’aquesta
iniciativa promoguda per l’Associació de

Cervesers Artesans de

Lleida per tal de promocionar la cervesa artesana produïda a la
província de Lleida, generar trànsit cap als obradors participants i
contribuir a la dinamització del territori.
o Falca a la ràdio. Durant el mes d’octubre i mig novembre s’ha
publicat un anunci a RAC1 i RAC105 als territoris de Lleida,
Catalunya Central i Tarragona per donar a conèixer i fer difusió
d’aquesta iniciativa.
o Blog.

S’ha

publicat

un

article

a

Gastronomistas.com,

en

col·laboració amb la periodista gastronòmica Carme Gasull.
https://www.gastronomistas.com/cerveza-artesana-ruta-lleida/
o Xarxes

socials.

Es

dóna

recolzament

a

la

seva

gestió

(@rutacervesallda) i es van fent visites als obradors per tal de tenir
un recull fotogràfic de cadascun d’ells.
o Reunions. Es van realitzant vàries reunions de seguiment, oferint-los
un espai per trobar-se.
o 5.000 fulletons. S’han actualitzat i imprès nous fulletons informatius
de la Ruta.
•

Suport al desenvolupament de la Vall del Corb. Acompanyament a
un grup de productors, restauradors i artesans que treballen
activament en un projecte comú per desenvolupar la Vall del Corb,
una zona rural força deprimida amb grans actius per promocionar.
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o Web. S’han realitzat un conjunt de fotografies de la Vall,
mitjançant un professional, per tal de completar el web
www.valldelcorb.cat.
•

Associació pel Foment del Turisme de les Garrigues . Acompanyament
d’aquesta Associació que té previst renovar la imatge, els objectius, la
Junta, la web, etc. per tal de ser un organisme referent al territori en
quant a la dinamització turística d’aquesta zona.
o Reunions. S’han realitzat reunions per saber l’estat de situació
d’aquesta Associació.
o Imatge corporativa. Recolzament econòmic en el disseny d’una
nova imatge corporativa
o Trobades.

Recolzament

econòmic

en

l’organització

de

l’Assemblea general i en la d’1 Networking entre tots els membres
de la nova Associació per seguir concretant els temes dirigits a la
consolidació d'una nova junta i redefinir el camí d'aquesta
entitat.
 Cooperació nacional i europea
Al llarg d’aquesta convocatòria s’han anat establint els següents contactes:
•

Intercanvi d’experiències a Polònia. Entre els dies 16 i 19 de juliol es va
visitar aquest país degut al contacte establert amb el GAL Przyjazne
Mazowsze.

•

Conveni de col·laboració. S'ha signat un conveni de col·laboració amb
un grup de Letònia (LAG Public and privat parntership 'Zied zeme'),
només per a l’intercanvi d’experiències.

•

Contactes. Ha contactat amb nosaltres un representant dels grups
LEADER de Bulgària (President de Association Bulgarian National LEADER
Network – uneix 50 GALs búlgars i també és el Director del GAL Elhovo –
Bolyarovo – situat al sud est de Bulgària) perquè té interès en els
projectes Gustum i Espais Naturals de Ponent.
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•

Cartes de suport. En tenim 4 de signades amb els GALs següents:
Asociación para el progresso del desarrollo rural Mendinet (Euskadi),
GAL Associació Leader Illa de Menorca, GAL Eloro (Itàlia) i LAG Public
and Privat Partnership ‘Zied Zeme’ (Letònia).

 Cerca de col·laboradors per al projecte
S’ha col·laborat en algunes jornades explicant el projecte Gustum, com són:
•

Assistència a la taula rodona ‘Vins, calçots i calçotades: Premium vs Low
cost’, el passat 21 de maig a Valls.

•

'Hacia una alimentación sostenible, consumo y demanda de alimentos
locales' (en el marc dels cursos d'estiu de la Universitat del País Basc i
convidades pel grup d'acció local MENDINET), el 14 de juny a Azkoitia.

•

'Iniciatives LEADER per dinamitzar els productes locals’ (al Parc Agrari del
Baix Llobregat, en el marc de la jornada 'L'adaptació de l'agricultura al
canvi climàtica i el paper clau dels ajuntaments' organitzada pel
projecte europeu LIFECLINOMICS), el passat 6 de juny.

•

A l'agost es va presentar sol·licitud a la REDR per un 'Intercambio de
experiencias LEADER 2018', en el marc del projecte Territori Intel·ligent,
però no ens la van concedir.

•

El GAL Polonès Przyjazne Mazowsze va escollir el projecte Gustum com a
exemple de bones pràctiques a una conferència internacional de
‘Projectes de cooperació i desenvolupament rural’, els dies 20 i 21 de
setembre a Kielce (Polònia).

 Comunicació

16

•

Gestió de les xarxes socials del projecte Gustum (@infogustum). Durant
aquesta anualitat s’obtenen aquests indicadors:

 1.767 seguidors a Facebook
 1.188 seguidors a Twitter

•

Innovació i creació de nous continguts per a les xarxes socials i els webs
respectius.

•

Contacte directe amb premsa i redacció i enviament periòdic de notes
de premsa:
o

85 repercussions en premsa





•

72 mitjans digitals
4 ràdio
1 televisió
7 premsa escrita

Suport a la gestió de continguts del web www.gustum.org:
 3.335 usuaris dels quals 3.314 són nous

Recursos
•

•

GUSTUM
o

www.gustum.org

o

Facebook, Twitter, Instagram: @infogustum

LA CÚPULA GUSTUM
o

www.gustum.org/projecte/la-cupula-gustum/, on també hi ha la
guia didàctica, l’explicació del projecte i la novetat d’aquest
2018, els jocs que hem creat per acompanyar el projecte
educatiu i utilitzar més recursos didàctics.
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•

•

•

RUTA DE LA CERVESA ARTESANA DE LLEIDA
o

www.cerveserslleida.cat

o

www.gustum.org/projecte/ruta-de-la-cervesa-artesanal-de-lleida

o

Facebook: @cervesersllda

VALL DEL CORB
o

www.gustum.org/projecte/marca-territorial-vall-del-corb/

o

Facebook i Twitter de ‘Vins del Riu Corb’: @vinsdelriucorb

o

Facebook del Tros Food Vall del Corb.

o

www.valldelcorb.cat

CAMPANYA ‘Aquí, vins catalans’
o

www.gustum.org/projecte/aqui-vins-catalans/

o

Facebook i Twitter: @aquivinscat

PROJECTES EN QUÈ PARTICIPEM

COL·LABORA PER PAISATGE

Objectiu
Posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra
seca com a element predominant i identitari de bona part dels paisatges rurals
de Catalunya i d’altres àmbits propers al mediterrani.
Accions
•

Comunicació i difusió de l’App Pedra Seca per a la consulta i
catalogació sobre el terreny de les construccions de pedra seca
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•

Participació en trobades de Pedra seca. Assistència. Assistència a les
jornades transfoteres de pedra seca 2018, 28 i 29 de setembre. Figueres.

•

Desenvolupaments de projectes per la difusió i manteniment de la
pedra seca.
o

Realització de la jornada tècnica: Experiències d’allotjament en
construccions de pedra seca. Torrebesses. 24 de maig. 18
assistents

•

Accions pilot relacionades amb les construccions de pedra seca i els
seus nous usos: PROJECTE OENANTHE:
o

Desenvolupament del PROJECTE OENANTHE: té per objectiu
rehabilitar antigues cabanes i aixoplucs de pedra seca que han
quedat malmeses pel pas del temps en observatoris de fauna
silvestre, dels espais naturals protegits per la xarxa natura 2000 de
les

comarques

de

Ponent.

2

edificacions

rehabilitades

i

adaptades per aguaits fotogràfics (1 aixopluc a Castellserà i una
cabana de volta a Preixana)
Recursos
o

L’App de la pedra seca per a mòbils i tauletes, per a la consulta i
catalogació sobre el terreny de les construccions de pedra seca.

o

La publicació de La Pedra seca com a motor de desenvolupament
econòmic i social.

o

5 models de fitxes per a la catalogació de les diferents construccions de
pedra seca.

o

La publicació de Paisatge, desenvolupament rural i ciutadania. Bones
pràctiques de col·laboració ciutadana en la gestió del paisatge a
Europa
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ENFOCC. ENERGIA, FOREST I CANVI CLIMÀTIC

Objectiu
Impulsa la sostenibilitat del model de desenvolupament dels territoris rurals
basant-se en el foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i la promoció de les
energies renovables basades en fons endògenes, especialment la biomassa.

Accions
•

Programa Clima: recerca i inscripció al programa Clima de calderes de
biomassa de més de 50 kW de potència, instal·lades durant el 2017 i
2018 del territori Leader. 1 caldera

•

Transició energètica comarcal i municipal. Informar als membre de la
taula

de

transició

energètica

de

l’eina

TE21.

(http://transicio.energiaibosc.com/)
•

Gestió energètica a les empreses amb l’eina ENEGEST.
o S’ha realitzat la gestió energètica de 10 empreses sol·licitants de
l’ajut Leader. S’ha obtingut un estalvi de la despesa energètica
anual mitja per empresa del 15%.

•

Adhesió de l’Associació Leader de Ponent al Programa d’Acords
Voluntaris per contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle
o S’ha calculat la petjada de carboni de la seu de l’Associació
Leader de Ponent per al 2018.

•

Càlcul de la petjada de carboni en esdeveniments i actes
o S’ha calculat la petjada de carboni en 46 actes i esdeveniments
de l’Associació.
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•

Consolidat l’espai de debat de la “Taula per la transició energètica a
Ponent”
o

S’han realitzat 4 reunions. 10 assistents per reunió

Recursos
o

Guia pràctica: Emissions de calderes de biomassa. Guia pràctica sobre
les emissions de combustible de biomassa.

o

Dues guies tècniques, una sobre el disseny adequat de sitges en
calderes de biomassa i una sobre construcció amb fusta de serra.

o

Pla comarcal de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic del Ripollès.

o

Document: Directrius bàsiques de la construcció en fusta en l’àmbit
municipal.

FER.Cat

Objectiu
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: evitar el despoblament i afavorir
la diversificació econòmica.

Accions
•

Presentació del projecte al territori
o

28/05/18 Reunió al Consell Comarcal del Pla d’Urgell. Assisteix:
CRP Urgell, CEIER Verdú, representant educació CC Pla d’Urgell,
CRP Garrigues.
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o

28/09/18 Jornada al CRP de les Garrigues

o

2/10/18 Presentació als centres educatius del Pla d’Urgell, en el
marc de la presentació de les Activitats de Dinàmica Educativa
d’aquesta comarca.

o

Trucades telefòniques a centres educatius de l’Urgell (recomanats
pel CRP de l’Urgell)

•

Centres educatius que han dut o duen a terme el projecte

CURS 2017-2018
CURS 2018-2019

 Escola de la Granadella

 Escola de la Granadella

 Escola Vallmajor (Bovera)

 Escola Vallmajor (Bovera)

 Escola Els Set Focs (Bellaguarda)
 Escola El Cérvol (Cervià de les Garrigues)
 Escola Porcel de Cervera (L’Espluga Calba)

 Escola Els Set Focs (Bellaguarda)
 Escola Porcel de Cervera (L’Espluga Calba)
 Escola Puiggròs

 Escola Puiggròs
 Escola Arrels (Els Alamús)

POSSIBLES INTERESSATS
 ZER del Sió: Butsènit, Les Ventoses, Preixens, Puigverd d’Agramunt
 ZER Riu Ondara: Tornabous, Barbens
 ZER Riu Corb: Belianes, Sant Martí de Riu Corb, Preixana, Maldà, Omells de Na Gaia

Recursos
o

www.futursemprenedors.cat,

informació

i

recursos

didàctics

amb

diferents idiomes.

22

ODISSEU

Objectiu

Té com a objectiu incentivar i facilitar el retorn dels i les joves cap al medi rural
a partir de la creació d’un programa que faciliti la seva inserció laboral i que
promogui el compromís social dels i les joves amb el seu territori rural d’origen.
Accions
•

13/06/18 Assistència a la jornada ‘Talent jove al món rural’, a Oliana, on
van assistir tècnics dels grups Leader i tècnics de Joventut.

•

5/07/18 Assistència a la formació de l’eina ‘Viure a Rural’, a la Seu
d’Urgell

•

22 i 23 de setembre de 2018: Jornades CREA a Bellaguarda,
organitzades per l’Oficina Jove de les Garrigues i finançades pel
projecte Odisseu. 30 assistents. Ponència per explicar també el projecte
Odisseu, l’eina Retorna i els ajuts al Pràcticum Odisseu.

•

Ajuts al Pràcticum Odisseu

23

ESTIU 2018

•

137 ofertes publicades

•

40 empreses beneficiàries

•

45 ajuts aprovats en total

•

9 Estudiants en pràctiques al territori:
 Ajuntament d’Agramunt
 Ajuntament d’Aitona
 Altinco, S.L.
 Associació Leader de Ponent
 Cal Valls
 Ajuntament de la Granadella (Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya)
 Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses
 L’Olivera Cooperativa
 Ramon Badia Assessors (Finques Agramunt)

Recursos
o

retorna.odisseujove.cat: plataforma de contacte entre joves del medi
rural que tenen una alta qualificació (universitaris i cicles formatius) i
empreses del medi rural.

o www.viurearural.cat: plataforma virtual amb recursos i serveis que hom
pot necessitar a l’hora d’establir-se a una comarca rural de Catalunya.

START-UP RURAL

Objectiu
Assessorament i seguiment dels emprenedors del programa Leader per poder
consolidar els projectes més enllà de la seva creació, posant a l’abast
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d’aquests nous recursos per a la seva consolidació i guiant-los dins el món de
l’emprenedoria per tal que no es perdin oportunitats.
Accions
•

Realització de la Diagnosi Empresarial d'Acceleració a tots

el

beneficiaris Leader de l'Associació.
•

Realització de l'informe Start Up personalitzat sobre el teixit emprenedor
Leader

del

territori

de

l’Associació.

Acceleració

empresarial

individualitzada a l’empresa Associació Pa de ronyo
•

Assessorament empresarial individualitzat a 8 empreses Leader.

•

Assessorament empresarial de cara a línies noves d’exportació de
manera conjunta amb el servei d’Acció (Agència per la competitivitat
de l’empresa)

•

Presentació de l’eina residuorecurso.com per millorar la gestió dels
residus de les empreses beneficiàries de l’ajut leader
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Eix 4: Jornades tècniques

Jornades realitzes dins el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica
elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El
PATT inclou actuacions de l’àmbit de la recerca, investigació, divulgació i la
transferència de coneixements tècnics i de gestió.
Durant l’any 2018 s’han realitzat i participat en un total de 16 jornades

tècniques repartides per l’àmbit d’actuació de l’Associació Leader de
Ponent:
•

25/01/18 Jornades de la Vall del Corb. Desenvolupament agroalimentari
i turístic. 20 assistents.

•

01/03/18 Com negociar amb la banca: 10 errors a l’hora de finançar un
projecte empresarial rural. 43 assistents.

•

26/04/18 Els mapes mentals. Una eina clau per facilitar el procés de
desenvolupament de l’empresa rural. 32 assistents.

•

03/05/18 Noves experiències de cooperativisme al món agrari. 15
assistents.

•

24/05/18 Impacte socioeconòmic dels nous regadius a les Garrigues. 27
assistents

•

24/05/18 Experiències d’allotjament en construccions de pedra seca. 18
assistents

•

24/05/18 La revolució digital i els nous models de negoci en el món rural.
30 assistents

•

04/10/18 Reptes del sector oleícola. Producció, qualitat i paisatge'. 19
assistents

•

18/10/18 Gestió emocional. Clau de l'èxit personal i professional
d'emprenedors/es del món rural. 24

•

assistents

19/10/18 L'ecoturisme: una oportunitat per al turisme rural a l'Urgell. 51
assistents

•

06/11/18 Ramaderia silvopastoril. Una oportunitat pel món rural i els
espais naturals. 34 assistents.
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•

09/11/18 II Jornada demostrativa de maquinària pel control de l'herba
en cultius llenyosos. 250 assistents

•

14/11/18 Estratègia de marca turística a l'Urgell. 20 assistents

•

17/11/18 Com identificar un Oli d'Oliva Verge Extra. 31 assistents

•

01/12/18 La tàpia, element identitari de les construccions rurals a
Ponent: Passat, Present i Futur. 40 assistents

•

14/12/18 La innovació agroalimentària en la producció agrària: recerca
del valor afegit. 35 assistents
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