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Som una entitat sense ànim de lucre ,  constituïda l 'any 2015, i
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’Acció

Climàtica, Al imentació i  Agenda Rural.

QUI SOM?

ENTITATS QUE FORMEN PART DE L'ASSOCIACIÓ

Consell Comarcal de les Garrigues
Consell Comarcal de l’Urgell
Consell Comarcal del Pla d’Urgell
Consell Comarcal del Segrià

Denominació d’Origen Protegida Les Garrigues
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Consell Regulador Indicació Geogràfica Protegida
‘Torró d’Agramunt’
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Cambra de Comerç de Lleida
Cambra de Comerç de Tàrrega
PIMEC
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Període transitori  d'apl icació al

PDR de Catalunya 2014-2020 per

als anys 2021-2022

 

Amb l ’aprovació del Reglament (UE) núm.

2020/2220 del Parlament Europeu i  del

Consell ,  de 23 de desembre de 2020, s ’ha

aprovat un període transitori  per als anys

2021 i  2022 f ins a la data d'apl icació del

nou marc jurídic de la propera PAC a

partir de l '1 de gener de 2023.

Amb aquesta aprovació, la Unió Europea

amplia els PDR 2014-2020 f ins al  31 de

desembre de 2022.

PRIVADESPÚBLIQUES
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Promoure i recolzar
activitats que garanteixin

el desenvolupament
econòmic sostenible a les
comarques de l’Urgell, el

Pla d’Urgell, les Garrigues i
el Segrià sud.

- Ser peça clau en el procés de
generar activitat econòmica 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, així com de

en l'establiment de sinergies
intersectorials en el sí del

territori.

Trebal l  en equip
Terr i tor i
Cooperació
Compromís
Part ic ipació
Proximitat
Conf iança

MISSIÓ

VALORS

VISIÓ
-Esdevenir referents al territori



EIXOS
D'ACTUACIÓ

GESTIÓ DE
LA LÍNIA
D'AJUTS
LEADER

PROJECTES
DE

COOPERACIÓ

JORNADES
TÈCNIQUESESPAIS DE

DEBAT

L’Estratègia de Desenvolupament Local de l ’Associació Leader Ponent

(2014-2020) té per objectiu plantejar els reptes de desenvolupament

rural del nostre territori.  I  per això la tasca de l 'equip tècnic de

l 'Associació s 'estructura en quatre grans eixos d'actuació.
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Urgell Pla d'Urgell Garrigues Segrià
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GESTIÓ DE LA LÍNIA D'AJUTS LEADER

25 PROJECTES APROVATS

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· l iciten en convocatòries de projectes anuals.

PRESSUPOST ASSIGNAT: 763.660,34 €

EIXOS
D'ACTUACIÓ

6A CONVOCATÒRIA
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GESTIÓ DE LA LÍNIA D'AJUTS LEADER

El 25 d'octubre va sortir publicada la convocatòria  per a l ’any 2021
dels ajuts destinats al desenvolupament local en l ’àmbit territorial

Leader.

INDICADORS

2 vídeos  animat de difusió prèvia
1 cartell de difusió amb les sessions
informatives
1 Newsletter  informativa
3 sessions  informatives presencials per als
interessats en sol· l ic itar l 'ajut Leader
2 sessions  informatives virtuals per als
interessats en sol· l ic itar l 'ajut Leader
5 repercussions  en premsa
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38 SOL ·LICITUDS

PRESSUPOST ASSIGNAT: 763.660,34 €
7A CONVOCATÒRIA



PROJECTES DE COOPERACIÓ

L’Estratègia de Desenvolupament Local de l ’Associació Leader Ponent
(2014-2020) té per objectiu plantejar els reptes de desenvolupament

rural del nostre territori.

Des de l 'Associació Leader de Ponent creiem en el món rural i  la seva
gent i  amb la cooperació com a eina per al seu desenvolupament.

REPTES DEL MÓN RURAL

PERSONES I
BENESTAR

REPTE
DEMOGRÀFIC

SOSTENIBILITAT
I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA

TERRITORI
CONNECTAT

ALIMENTACIÓ
I FOREST

INNOVACIÓ I
DINAMITZACIÓ

ECONÒMICA

ACCIONS
TRANSVERSALS
I GOVERNANÇA

*Alineació amb l 'Agenda 2030 i  els ODS de Nacions Unides i  el  Pacte

Verd Europeu i  l 'Estratègia Digital Europea.

EIXOS
D'ACTUACIÓ
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INDICADORS

LA VALL DEL CORB

-Recolzament a la modif icació i  incorporació de
més apartats al web  val ldelcorb.cat 

Gustum  té l ’objectiu d’ajudar a la promoció i  comercial ització
del producte agroalimentari  local,  artesà i  de qualitat i  de
crear sinergies amb altres sectors.

PROJECTES QUE COORDINEM

La pandèmia del Covid-19 impedeix encara la it inerància de la Cúpula

Gustum i dels jocs educatius per escoles i  f i res.

PROJECTE LA CÚPULA GUSTUM  - CURS 20-21

SUPORT A INICIATIVES TERRITORIALS COL ·LECTIVES

MENGEM GARRIGUES

-Realització de fotografies  per al web
mengemgarrigues.cat

ADV ECOLÒGICA DE PONENT

- 3 reunions  de trebal l
- Realització d’un estudi per a un centre logístic
que agrupi la comercial ització dels socis de l ’ADV
ecològica de Ponent
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ALIMENTACIÓ
I FOREST

Tot i  això, es
presenten a

Centres de Recursos Pedagògics: Les
Garrigues, Urgel l  i  Pla d'Urgel l

EXPERIÈNCIA ZOMBIE

- Recolzament econòmic en la real ització d’una
experiència lúdic-gastronòmica  organitzada per
restauradores i  obradores de la Val l  del Corb.

http://www.valldelcorb.cat/
http://www.mengemgarrigues.cat/


26ena Mostra Gastronòmica de
les Garrigues
Gastromatch ,  pr imer networking
agroalimentari  del Pla d’Urgel l
“ I I I  Fòrum Verge Extra: oli  i
territori”.  Realització de 6
sessions virtuals durant 3 dies,  del
24 al 26 de març de 2021.

Membres del grup motor de la Xarxa de Productores de Ponent .  El  projecte ha culminat
amb el disseny de d’una aplicació web per tal que les productores puguin buscar i/o
compartir  rutes de transport.
Col · laboració amb el projecte XEMAC (Xarxa d’Espais d’Emprenedoria Agroalimentària).
Per donar continuïtat al projecte XEMAC i reforçar-lo, es va trebal lar per presentar un
projecte conjunt a la subvenció de la Fundació Daniel y Nina Carasso .
Cooperació amb GAL Mendinet  i  el   projecte “Acercamiento rural-urbano. Poniendo en

valor la agricultura y productos locales”.

Col · laboració amb el SOC  per incloure a la guia d’especial itats formatives una formació
relacionada amb la gestió i  dinamització de projectes agroalimentaris al mon rural.
Presentació d'un projecte innovador de grups operatius  a nivel l  espanyol amb altres
grups Leader d’Espanya i  altres socis privats.
Presentació d'un ajut a la Cambra de Comerç, Artesania i  Moda de Catalunya ,
concretament al Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i  moda.

+2,2% seguidors
Facebook
+2,3% seguidors Twitter
+16,6%  seguidors
Instagram
+3,31% usuaris nous al
web

ACCIONS AL TERRITORI

INDICADORS

COL ·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS

COMUNICACIÓ

INDICADORS

@infogustum

gustum.org
27 repercuss ions
premsa
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ALIMENTACIÓ
I FOREST

https://rutescompartides.cat/


Espais Naturals de Ponent té l ’objectiu de realçar els valors
dels espais naturals de Ponent,  en primer l loc, entre la població
local per tal de garantir  la seva preservació i ,  segon l loc, entre
la població forana per tal de fomentar l 'ecoturisme que ajudi a
diversif icar i  potenciar l 'economia al terr itor i .

13 activitats  real itzades
+ de 1000 inscrits
804 assistents

La proposta d’activitats de descoberta als espais naturals s ’ha retardat una mica més a

causa de de la situació de pandèmia mundial provocada pel Covid-19. Tot i  que s ’han

pogut real itzar amb aparent normalitat ho hem fet mes tard del previst ja que a

principis de primavera encara cuejaven les restr iccions per la pandèmia mundial.  

ACTIVITATS DE DESCOBERTA

INDICADORS 
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INNOVACIÓ I
DINAMITZACIÓ

ECONÒMICA

Recerca i  consolidació dels contactes realitzats amb el sector públic i  privat
vinculat als espais naturals i  amb noves empreses dedicades al l leure a la
natura  com Toc de Fusta, Anatomia del Cactus, Swen Art,  Dojo Washi. . .  
Sinergies amb Xarxa de Custòdia del Territori  per sumar esforços en la
conservació dels espais naturals,  en la recerca de f inançament per a aquests i
suport associatiu.
Reunions amb Ponent Actiu ,  projecte d’activació del patr imoni cultural i  natural de
Ponent,  de Diputació de Lleida.
Sinergies amb Iprojecta  (empresa d’educació ambiental) i  Centres de recursos
del Urgell  i  el  Pla d’Urgell  per treballar en la promoció de la proposta
educativa
Sinergies amb projecte Pla de Lluçà ,  i  assessorament al grup ecologista  GEMA
de Tàrrega per a la gestió i  dinamització d’un espai natural a protegir en un futur
com és el de Pla de Lluçà.
Col · laboració amb programes de treballs socials obligatoris  de l ’ Inst itut
Mollerussa IV amb programes de voluntariat als Espais Naturals de Ponent.
Sinergies de treball  amb empreses del sector de la consultoria ambiental  per
poder oferir  als ens públics,  com en són exemple: GAENA, La Llena i  Som Aguait.

COORDINACIÓ, GESTIÓ I  DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

PROJECTES QUE COORDINEM



COORDINACIÓ, GESTIÓ I  DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

INDICADORS

Organització i  seguiment de 3 reunions
mensuals del grup motor.
Acompanyament a les entitats que es
vulguin acollir  a la subvenció del Dept.
de Terr itor i  i  Sostenibi l i tat.
 5 convenis de col · laboració.
Desenvolupar i  ampliar la proposta
educativa  dels Espais Naturals de Ponent
amb 2 reunions i  1  presentació.
Assessorament tècnic del projecte
Enciclopèdia Mural,  endegat per
l ’Ajuntament d’ Ivars d’Urgel l  i  l ’art ista
local Swen Smith.
Col · laboració amb el projecte Ponent
Actiu per a la realització d'activitats
educatives a l 'Aiguabarreig Segre
Cinca als centres educatius del Segrià.

Mantenir i  incrementar i  teixir xarxa  d 'empreses i/o projectes relacionats amb
espais naturals de Ponent.
Col · laboració i  assessorament tècnic del projecte Enciclopèdia Mural ,  endegat per
l ’Ajuntament d’ Ivars d’Urgel l  i  l ’art ista local Swen Smith.
Col · laboració amb Fundació Plegadis i  Zoo de Barcelona  per executar actuacions
conjuntes.
Realització de més de 40 visites  en grup en el marc del projecte Enciclopèdia
Mural,  explicant els espais naturals de Ponent i  l 'estany d' Ivars i  Vila-sana.

COL ·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS

+222 seguidors Facebook
+275 seguidors Twitter
+562 seguidors Instagram
+84% usuaris nous al web

COMUNICACIÓ

INDICADORS
@espaisponent

espaisnaturalsdeponent.cat
1  canal  de comunicació
(Youtube)
30 repercuss ions premsa
1  espai mensual  en un
programa de Ràdio
Tàrrega
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INNOVACIÓ I
DINAMITZACIÓ

ECONÒMICA



COOPERACIÓ AMB ALTRES PROJECTES I GRUPS D'ACCIÓ LOCAL

Start-Up Rural  trebal la per  acompanyar i  assessorar
emprenedors/res per consol idar els projectes més enl là de la
seva creació, posant al seu abast nous recursos per a la seva
consol idació i  guiant-los dins el món de l ’emprenedoria per a
què aprofit in totes les eines de mil lora al seu abast.

Suport i  col · laboració amb l ’ impuls del Programa
INNicia’t ,  el  qual ha ofert assessorament
personalitzat  a 4 empreses agroalimentàries  en
l ’àmbit de la comunicació i  màrqueting i  un en
l ’estudi de millora en l ’automatització i  control
dels processos.
1 nota de premsa redactada i  enviada a mitjans de
comunicació locals
Creació del material de difusió per al  programa
INNicia't
Realització de  17 enquestes de diagnosis
d’accelerabilitat empresarial

INDICADORS 
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INNOVACIÓ I
DINAMITZACIÓ

ECONÒMICA

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL A EMPRESES AGROALIMENTÀRIES

ADAPTACIÓ DE L 'EXPOSICIÓ 'TOT UN MÓN DE PEDRA SECA'

Col · labora X Paisatge  és una iniciativa que pretén posar en valor
el patr imoni paisatgíst ic 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.

https://www.leaderdelcamp.cat/projectes/start-up-rural-a-catalunya/programa-inniciat-2021/


Leader Natura  té l ’objectiu de fomentar el desenvolupament 
 socioeconòmic i  sostenible de les zones rurals,  en particular dels
espais naturals i  de fauna, i  les seves àrees d’ inf luència, en
coordinació amb els agents i  empreses locals,  i  tenint en compte la
compatibi l i tat de la conservació i  la sostenibi l i tat de l ’entorn, amb
la de les activitats socioeconòmiques que s’hi  duen a terme.

GESTIÓ I  EXECUCIÓ D'ACCIONS EN EL MARC DEL PROJECTE

INDICADORS 
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REPTE
DEMOGRÀFIC

ALIMENTACIÓ
I FOREST

2 reunions de la taula de ENP
1 reunió conveni Bellmunt-Almenara
Reunions de l'equip tècnic dels GAL
Noguera Segrià Nord i Leader
Catalunya Central
3 activitats realitzades a la Segarra
7 activitats realitzades a La Noguera
Creació i desenvolupament d'un espai
en un aplicatiu mòbil /web de rutes i
format paper
Participació amb fires del sector com
el Delta Birding Festival
Execució de la proposta educativa dels
Espais Naturals de Ponent a La Segarra i
La Noguera

FER.cat  trebal la per incentivar el  retorn de joves a les
comarques rurals a partir  de faci l i tar la seva inserció laboral i
promoure l ’arrelament dels i  les joves amb el seu terr itor i  rural
d'origen.

Presentació del projecte FER i  el nou
recurs del mapa Bee Bot  als CRP de les
4 comarques
3 escoles de Garrigues i  1  Segrià Sud)
28 alumnes

IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE AL NOSTRE ÀMBIT D'ACTUACIÓ



Odisseu trebal la per incentivar el  retorn de joves a les
comarques rurals a partir  de faci l i tar la seva inserció laboral i
promoure l ’arrelament dels i  les joves amb el seu terr itor i  rural
d'origen.

ACCIONS AMB LES OFICINES JOVES

Oficina Jove de Les Garrigues:  suport a la segona edició de l’ENXARXA’T,  per
tal de donar a conèixer les diverses empreses i  generar petits espais de contacte
entre el les.
Oficina Jove del Segrià: col · laboració i  difusió del networking  “Aposta per tu i
per un món més rural: Estratègies de repoblament i  territori"
Oficina Jove de l 'Urgell:  col · laboració amb el Vermut FemCOOP,  per tal d’apropar
el cooperativisme i  l ’Economia Social i  Sol idària al jovent de l ’Urgel l .

FUNCIÓ DELS GAL COM ANTENES D’ACOLLIDA 

PRÀCTICUM ODISSEU

Participació d’ 1 1  empreses i/o entitats
públiques  de l 'àmbit d'actuació
Difusió de les ofertes publicades per
acol l i r  joves en pràctiques

15

REPTE
DEMOGRÀFIC

S’ha començat a trebal lar amb la  taula
territorial del repoblament  formada per
28 persones de l 'àmbit terr itor ial  de
Ponent.
S’ha presentat el projecte pilot Viure a
Rural  als diferents municipis de l ’àmbit
d’actuació de l ’Associació, amb l 'adhesió
de 7 municipis. 

Selecció de 2 empreses com a bones
pràctiques empresarials innovadores i
creades per joves  de l 'àmbit d'actuació:
Cooperativa TresCadires i  Talkual Foods
per a assist i r  a una trobada internacional
a Itàl ia.

PROJECTE JOIN

MEMÒRIA  ANUAL  2021



ENFOCC. Energia, Forest i  Canvi Climàtic  trebal la amb
l’objectiu d’augmentar la sostenibi l i tat dels terr itor is rurals
catalans. Això es duu a terme a través de l ’ impuls de de dos
grans eixos: la transició energètica i  la gestió forestal
sostenible.

2 reunions amb tècnics i
tècniques dels diferents GAL
de Catalunya a Mollerussa i  a
Sant Pere de Torel ló
7 jornades formatives
online  de l 'eina Enegest
35 empreses assessorades

INDICADORS 

REUNIONS I PROJECTES PER INCENTIVAR LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EMPRESES RURALS

Execució de les accions emmarcades en 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 .
Difusió  sobre l ' Informe del potencial fotovoltaic a les comarques del Segrià,
Urgel l ,  Garr igues i  Pla d'Urgel l
Difusió de l ' informe d'autoconsum compartit  en equipaments municipals a 50
administracions locals
4 butlletins informatius  sobre subvencions i  ajuts
Més de 50 assessoraments presencials i  telefònics a particulars, empreses i
administracions locals  sobre l ínies d'ajut disponible en eficiència energètica i
energies renovables.
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SOSTENIBILITAT
I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA



El projecte estratègic per a la Transformació Econòmica
de les Terres de Lleida, Pirineu i  Aran 2020-2027  té com
a principal objectiu frenar i ,  en la mesura que sigui
possible, revert ir  el  despoblament que pateix de forma
estructural la demarcació, abordant les causes de la
problemàtica demogràfica i  no tant les conseqüències.

INDICADORS 

ASSESSORAMENT ENERGÈTIC A EMPRESES RURALS
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Es presenta l ' informe de la Diagnosis de la situació energètica municipal a
218 municipis  de la província de Lleida 
Organització de  taules de debat sobre la transició energètica amb participació
pública-privada sobre temàtiques d' interès al terr itor i
Organització de  jornades tècniques amb més de 80 participants
 L l istat de les  inversions subvencionades pels d’ajuts LEADER vinculades a la
millora de l 'eficiència energètica i  les energies renovables  en el període
2014-2020.

SOSTENIBILITAT
I TRANSICIÓ
ECOLÒGICA

1  jornada online  per presentar el  projecte de mobilitat sostenible a les
escoles (Bicibús)
2 col · laboracions amb "Escoles Verdes Lleida” ,  expl icant què és la
marató de l ’ef iciència energètica i  altres projectes educatius.

SENSIBILITZACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA

REALITZACIÓ DE SESSIONS I FORMACIONS INFORMATIVES

8 sessions participatives per
expl icar la factura de
l 'electr icitat i  les subvencions en
eficiència energètica i  energies
renovables

Altres projectes en què participem

https://www.leaderponent.cat/media/inf-diagnosi-de-la-situacio-energetica-municipal-a-les-comarques-de-lleida.pdf


ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
EN JORNADES TÈCNIQUES

 El  coronavirus encara no ha permès la real ització i  execució de les
jornades tècniques  presencials com es feien abans del 2020, així  que

es continua amb el format online.
El PATT (Pla Anual de Transferència Tecnològica) va  cedir una

plataforma online  a les Unitats Promotores de jornades tècniques per
a la real ització d'aquestes així  com suport tècnic per dur-les a terme.

8 jornades PATT
organitzades
+ 500  inscrits
+ 350 participants
+ 20 agents implicats
en la real ització
Col · laboracions  amb
altres jornades PATT
Difusió  d 'altres
jornades PATT

EIXOS
D'ACTUACIÓ
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INDICADORS



ESPAIS DE DEBAT

EIXOS
D'ACTUACIÓ

18

L’Associació Leader Ponent treballa per crear un debat conscient i participatiu amb

agents del territori per identificar noves necessitats i oportunitats que cal abordar,

i/o fins i tot desenvolupar projectes per tal d’avançar en cadascun d’ells. El resultat

d'aquest debat és la creació d'espais o taules temàtiques que lidera o acompanya

l'Associació.

TAULA DE TREBALL PER AL REPOBLAMENT

TAULA DE TREBALL SOBRE GESTIÓ FORESTAL A PONENT

Formada per 28 agents del territori per articular jornades tècniques i treballar per

dur a terme accions conjuntes per evitar el despoblament.

Formada per 14 agents  i  nascuda de l ' interès d'alguns ajuntaments de l 'àmbit
terr itor ial  de Ponent en conèixer,  aprendre i  millorar l 'ús i  l 'estat de les àrees
boscoses del nostre territori.  

TAULA DE TREBALL SOBRE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA DE PONENT

TAULA DE TREBALL DELS ESPAIS NATURALS DE PONENT

TAULA DE TREBALL DE CONSTRUCCIONS EN TERRA

Constituida l'any 2019 amb objectiu general d’esdevenir un grup de referència de la zona

que tindrà com a funció fer un seguiment actiu i participatiu centrat en el patrimoni en

tàpia. 

Espai constituït l’any 2017 amb l'objectiu de generar discussions al voltant de

l’emergència climàtica amb experts i/o representants del sector per tal de conèixer

iniciatives o projectes i propiciar la col·laboració i cooperació público-privada.

La taula de trebal l ,  creada al 2016 ,  esdevé un punt de trobada dels diferents agents
que en formen part per explicar-los-hi el desenvolupament i  funcionament del
projecte  i  impulsar un debat que contribueixi en la millora dels espais naturals.

AQUEST 2021 S'HAN CREAT DUES TAULES NOVES:

SOBRE REPOBLAMENT I SOBRE GESTIÓ FORESTAL A PONENT

A MÉS, ES CONTINUA TREBALLANT AMB LES DIFERENTS TAULES

JA CREADES
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 L ’Agenda Rural de Catalunya té com a marc de referència la iniciativa del
Parlament Europeu per redactar una Agenda Rural Europea que fomenti el
desenvolupament socioeconòmic, el  creixement i  la diversif icació econòmica,
el benestar social ,  la protecció de la natura i  la cooperació i  interconnexió
amb les àrees urbanes. La Comissió Interdepartamental sobre el
Despoblament Rural ha encarregat l ’elaboració de l ’Agenda Rural de
Catalunya per tal que, mit jançant un espai de debat, s ’anal itzin els reptes
del món rural i  s ’ identif iquin actuacions que abastin els diferents àmbits de
treball .  
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El món rural reivindica formar part de les decisions sobre desenvolupament

territorial, socioeconòmic i ambiental, com a peça fonamental que és per al

desenvolupament sostenible del planeta. Per tal de situar els territoris rurals al

centre d’aquest debat, us convidem a treballar per construir una Agenda

Rural de Catalunya. En consonància amb altres agendes catalanes i europees,

entre elles el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a

Catalunya, l’Agenda Rural identificarà i dibuixarà les línies del desenvolupament

rural dels propers anys, amb la col· laboració de les organitzacions signatàries

de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030 al nostre país. 
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Amb una Agenda Rural de Catalunya compartida  amb els agents implicats
en el desenvolupament rural i  sostenible es pretén incidir en la priorització
de polítiques i  accions per a la ruralitat  en el marc del nou període de
programació Europea, de la Pol ít ica Agrària Comuna i  de Desenvolupament
Rural 2021-2027 i  les pol ít iques de Desenvolupament Econòmic i  Local.

https://www.desenvolupamentrural.cat/agenda-rural-catalunya
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