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SOBRE
L'ASSOCIACIÓ
Som 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).
 

Som 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.

Ser una entitat de referència per al territori i esdevenir claus
alhora 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, 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.

V I S I Ó

0 3

La finalitat de l'Associació Leader de Ponent és assolir els
objectius previstos de manera consensuada i participativa amb
tots els socis que en formen part; així com també definir accions
i estratègies futures dels diferents projectes amb tots els agents
que hi participen.

V A L O R S

M I S S I Ó

Q U I  S O M ?



SOCIS DE
L'ASSOCIACIÓ
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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 IGP 'Torró
d'Agramunt'
Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya
Cambra de Comerç de Lleida
Cambra de Comerç de Tàrrega
PIMEC

4

ENTITATS PÚBLIQUES

7

ENTITATS PRIVADES



EDL 2014-2020*

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. 

3

8

28

LÍNIES

ESTRATÈGIQUES

PROGRAMES

ACCIONS
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*Actualitzada l'any 2019



EDL 2014-2020*

0 6

*Actualitzada l'any 2019



AJUTS LEADER
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Convocatòria 2018

Urgell Garrigues

SegriàPla d'Urgell

5 11

3 3

Projectes 2018

Dotació: 763.660,34 €



PROJECTE
ESTRATÈGIC
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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 del Segrià.

Aiguabarreig Segre-Cinca.
Secans de Mas de Melons-
Alfés.
Secans del Segrià i Utxesa.
Serra de Bellmunt-Almenara.
Secans de Belianes-Preixana.
Estany d’Ivars i Vila-sana.
Els Plans de Sió

Vall de Vinaixa
Els Bessons
Serra de la Llena–
Muntanyes de Prades
Anglesola-Vilagrassa
Tossals d’Almatret i Riba-roja
Granyena (de l’Urgell)

Espais Naturals



PROJECTE
ESTRATÈGIC
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Accions
Activitats de descoberta dels diferents
espais naturals

Any 2017 Any 2018 Any 2019
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2017
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2019

26 ACTIVITATS

46 ACTIVITATS

56 ACTIVITATS

0 1000 2000 3000 4000

Any 2017 

Any 2018 

Any 2019 

2017

2018

2019

1040 ASSISTENTS

2100 ASSISTENTS

3200 ASSISTENTS

Assistents a les activitats de descoberta
dels diferents espais naturals

Tipologia d'activitats
Activitats de descoberta dels valors naturals
Activitats de descoberta del patrimoni històric per
endinsar-se en la història dels espais naturals
Activitats que permetin gaudir de l'espai a l'aire lliure a
través dels sentits
Activitats esportives de baix impacte en un entorn natural



PROJECTE
ESTRATÈGIC
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Accions

Coordinació, gestió i desenvolupament
del projecte

Reunions del grup
motor del projecte al
2019

4

Activitats
organitzades en el
nostre àmbit
d'actuació durant el
2019

29

Convenis de
col·laboració signats
amb els ajuntaments
que formen part dels
espais naturals

3
Reunions per implicar
el sector privat en la
proposta educativa

2

Participacions en
esdeveniments
especialitzats com DBF,
FITUR, Fira Natura o el
Fòrum ENS

4

Reunions amb la
recent creada Taula de
treball de
Construccions en Terra

4

Sortida d’intercanvi
d’experiències en
ecoturisme

1

Guies d'ocells dels
Espais Naturals de
Ponent després de
realitzar una
col·laboració amb
Fund. Plegadis i el Zoo
de Barcelona

4000

Sortides als espais
naturals amb
escoles en el marc
de la proposta
educativa

3
Activitats en diferents
centres educatius en el
marc de la proposta
educativa

2



PROJECTE
ESTRATÈGIC
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Accions

Comunicació i estratègia en xarxes
socials

@EspaisPonent @EspaisPonent @EspaisPonent

EDICIÓ DE
MATERIAL
GRÀFIC

BUTLLETÍ DE
NOTÍCIES

PUBLICITAT EN
RÀDIO, TELEVISIÓ I
PREMSA ESCRITA

ORGANITZACIÓ
D'ESDEVENIMENTS



PROJECTE DE
COOPERACIÓ
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Objectiu principal

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.

Àmbit d'actuació

Tot el territori Leader català

Desenvolupar accions de promoció i ajuda a la
comercialització del producte local.
Facilitar eines i recursos als productors per
promocionar i comercialitzar els seus productes.
Vincular el sector agroalimentari amb la restauració,
el turisme i el petit comerç.
Afavorir l’associacionisme del sector.

Objectius específics
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Accions

Accions pedagògiques sobre el producte
local adreçades a les escoles

Escoles visitades en
aquest 201962

Fires on s'hi ha ubicat
la Cúpula Gustum
durant el 2019

4

Visitants a la Cúpula
Gustum en aquest
any 2019

7.158

Formació dirigida als
tècnics de cooperació i del
DARP per explicar el
funcionament de la
Cúpula

1

Presentacions del recurs
a organismes de la
Generalitat2

Nova càpsula audiovisual
creada i assumida pel
DARP sobre Venda de
Proximitat

1

PROJECTE DE
COOPERACIÓ

Ajuda a la promoció i comercialització

Accions realitzades
arreu del territori
català amb suport del
projecte

9
Assistents en les diferents
accions realitzades en el
marc del projecte

120

Més de 50 productors,
restauradors i agents
turístics implicats

50
Publicacions i anuncis
publicitaris a premsa
escrita i digital

7
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Accions
Accions individuals de promoció i/o
comercialització del producte local de
cada territori

Suport a més de 35
accions de promoció
repartides per tot el
territori Leader català

35

Impressions de tríptics,
catàlegs, mapes, etc. de
promoció de productes
locals dels diferents
territoris

24000

Associacions de
productors i marques
de productes
recolzades

8
Assistents i productors
implicats300

PROJECTE DE
COOPERACIÓ

 Suport a iniciatives territorials

Associacions i/o
iniciatives
territorials
recolzades

3
Assistents en el
conjunt de les
diferents accions
realitzades

100
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Accions
Cooperació nacional i europea

Trobada per a la cerca
d’altres fonts de
finançament

PROJECTE DE
COOPERACIÓ

Altres indicadors destacats

Cartes de suport
signades amb
altres entitats i
associacions

16

Presentacions
públiques del
projecte Gustum
realitzades en el marc
de diferents jornades

3

Visita a Valònia

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

Cartes de suport signades amb
diferents entitats

Col·laboracions i participacions
en jornades impulsades per la
Diputació de Lleida i la
Federació del Consell de Dones
del Pla d'Urgell

2

1

1

1

4
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Accions

Comunicació i estratègia en xarxes
socials

@InfoGustum @InfoGustum @GustumInfo

EDICIÓ DE
MATERIAL
GRÀFIC

BUTLLETÍ DE
NOTÍCIES

PUBLICITAT EN
RÀDIO, TELEVISIÓ I
PREMSA ESCRITA

ORGANITZACIÓ
D'ESDEVENIMENTS

PROJECTE DE
COOPERACIÓ

Facebook Twitter Instagram

2500 
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1000 

500 

0 
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Projectes en els quals participem

ALTRES
PROJECTES
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Jornades tècniques en el marc del
Pla Anual de Transferència
Tecnològica

JORNADES
TÈCNIQUES

14 Jornades

10 municipis

300 assistents
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Creem espais de debat en
diferents àmbits

ESPAIS DE
DEBAT

Taula de seguiment de la
Transició Energètica a
Ponent

Taula de debat sobre
Construccions en Terra

Taula de debat sobre els
espais naturals de Ponent



Associació Leader de Ponent
c/ Prat de la Riba, 1
25230 · Mollerusa

973 71 13 13
comunicacio@leaderponent.cat

2 0

CONTACTE




