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L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya 
(ADRINOC) és un dels 11 grups d’acció local (GAL) catalans seleccionats pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya encarregats 
d’aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020. 

Un dels objectius principals dels GAL és la dinamització territorial i la divulgació dels seus 
projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels ajuts Leader per 
a fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i 
fomentin la creació i/o manteniment de llocs de treball, en actuacions de millora dels 
processos de transformació i comercialització dels productes agraris, creació i 
desenvolupament de microempreses, foment d'activitats turístiques, i conservació i millora del 
patrimoni rural. 

Així doncs, ADRINOC és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació de la 
metodologia Leader en el seu àmbit territorial, que compta amb la representació dels 
principals agents públics i privats del territori.   

L’objectiu d’aquesta memòria és que es converteixi en un instrument de comunicació i diàleg 
que permeti satisfer les expectatives d’informació dels nostres socis, i al mateix temps posi en 
valor la tasca que desenvolupem al territori. L’elaboració anual d’aquest document també ha 
de servir com a guia de millora continua a partir de la qual podrem comprovar el nivell del 
compliment dels nostres objectius, i avaluar els nostres progressos.  

En aquesta memòria podreu trobar un resum de les actuacions que ADRINOC ha portat a 
terme al llarg del 2016 tant a nivell d’ajuts Leader com de projectes de cooperació. Us animem 
a consultar-la! 

 

 

 

 

 

Presentació 



 
 

4 
 
 

 

 

 

L’àmbit d’actuació d’ADRINOC en el període PDR 2014-2020 engloba 75 municipis de de les 
comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt Empordà (39 municipis), Osona (6 municipis), 
la Selva (5 municipis), el Gironès (3 municipis) i el Pla de l’Estany (1 municipi). 

Aquest extens territori comprèn una diversitat àmplia de paisatges que van des de les 
serralades prelitorals i transversals catalanes (entre elles les Guilleries i el Collsacabra), passant 
per la zona volcànica de la Garrotxa i la plana empordanesa fins a la serra de l’Albera com a 
culminació dels Pirineus. A més a més, cal destacar que aquest territori té un elevat 
percentatge d’espais d’interès natural sota protecció i un important índex de terreny 
muntanyós.   

Pel que fa a l’activitat econòmica, aquest àmbit territorial té un teixit industrial tradicional i 
consolidat, mentre que el major dinamisme es concentra en el sector serveis; s’observa, 
també, que les activitats econòmiques es concentren en punts específics del territori d’elevada 
densitat de població i properes a les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot 
considerar que la necessitat del territori és la diversificació econòmica per tal de contrarestar 
l’elevat grau d’especialització de determinades activitats del sector agroalimentari i 
l’atomització de l’activitat en indrets específics del territori. 

Superfície: 2.149,40 km2 

Població: 89.631 habitants 

Densitat de població: 42 hab./km2 

Nombre de municipis: 75 municipis 
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Municipis de l’Alt Empordà (39 municipis): Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, 
Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, 
Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-
saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de 
Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, 
Vilanant i Vilaür 

Tots els municipis de la Garrotxa (21 municipis): Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, 
Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de 
Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les 
Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas 

Municipis d’Osona (6 municipis): Espinelves, L’Esquirol, Rupit i Pruit, Sant Sadurní d’Osormort, Tavertet 
i Vilanova de Sau 

Municipis del Pla de l’Estany (1 municipi): Sant Miquel de Campmajor 

Municipis de la Selva (5 municipis): Amer, La Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí i 
Susqueda 

Municipis del Gironès (3 municipis): Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena 
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Durant l’any 2013, s’han gestionat les convocatòries d’ajuts Leader següents: 

 

El punt principal de l’estratègia consisteix en esdevenir un territori glocal a partir de la 
resiliència territorial i de la innovació social i empresarial, sense deixar de treballar en el marc 
de la Responsabilitat Social Territorial des d’una perspectiva transversal. D’aquesta manera, 
es vol seguir treballant en el foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), principal eix 
de l’anterior estratègia i amb la qual s’han aconseguit molts bons resultats; però en aquesta 
ocasió es donarà especial èmfasis en la innovació tant pel que fa  a les activitats econòmiques, 
com en el marc de relació entre les entitats públiques i privades.  

L’Associació es proposa desenvolupar aquest objectiu a través de quatre pilars. Es vol, en 
primer lloc, implicar els joves en la innovació rural i sumar esforços per retenir el talent. Com 
a segon pilar, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i el dinamisme econòmic, es reforçaran 
sectors no tradicionals per tal de contribuir a la diversificació i es vetllarà perquè qualsevol 
activitat arribi arreu del territori. En tercer lloc, es promourà la innovació i la transferència de 
coneixement, donant suport específicament a xarxes i projectes que promoguin la qualitat i les 
propostes innovadores. Finalment, amb l’objectiu d’assegurar una gestió dels recursos 
sostenible i contribuir a la mitigació del canvi climàtic,  es proposa impulsar l’autosuficiència 
energètica i la generació de nous models de gestió que permetin mantenir el paisatge i la 
preservació del patrimoni natural.  

Aquests quatre pilars es tradueixen en diverses propostes genèriques i altres de caire 
transversal. En l’àmbit dels joves, es destinaran esforços per a generar oportunitats per la 
població qualificada i per la inclusió laboral dels joves facilitant-los formació 
professionalitzadora.  

Pel que fa a l’àmbit de l’economia i l’ocupació, caldrà desenvolupar i enfortir nous sectors 
d’activitat, més enllà dels tradicionals, vinculats a ocupacions d’alta qualificació i valor afegit. 
Així mateix, es vol promoure projectes d’innovació social i economia col·laborativa que donin 
resposta a les necessitats socials; impulsar la implantació d’activitats locals i de proximitat 
per combatre el despoblament en les zones més desfavorides; i incentivar l’aparició d’un 
sector quinari, actualment incipient, que comporti el desenvolupament de projectes intensius 
en capital humà, tot aplicant noves formes de gestió i de relacions empresarials.  

En tercer lloc, pel que fa a la innovació i la transferència de coneixement, els esforços se 
centraran en donar suport a propostes innovadores en turisme de qualitat amb l’objectiu de 
diversificar, desestacionalitzar l’oferta existent i atraure nous visitants; es promouran 
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productes i serveis innovadors en els sectors agroalimentari i industrial; i es treballarà per 
establir xarxes intersectorials i de cooperació público-privada.  

En relació amb la gestió dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic, es vol impulsar 
l’ús eficient dels recursos i l’autosuficiència energètica i la preservació i la posada en valor 
dels espais naturals a partir de la custòdia, tot implicant a institucions, empreses i tercer 
sector.  

Per últim, i de caire més transversal, l’Associació proposa treballar per millorar la connectivitat 
i la mobilitat sostenible, incorporant aspectes com l’optimització de les infraestructures i la 
provisió de serveis globals. Es vol també valoritzar el patrimoni cultural i el paisatge com a 
elements reforçadors de la identitat. I finalment, consolidar la RSE en empreses, 
organitzacions i institucions com a model de desenvolupament i amb l’objectiu de maximitzar 
l’impacte i els resultats de l’estratègia. 

En relació a aquesta estratègia, els interessos de cooperació d’ADRINOC són els següents: 

 Resiliència territorial 
 El sector quinari com a potencial a les zones rurals 
 Innovació en sectors tradicionals com l’agroindústria i el turisme 
 Innovació empresarial 
 Xarxes de col·laboració entre empreses i projectes territorials 
 Responsabilitat Social Empresarial en empreses i institucions 
 Qualificació i inclusió laboral dels joves 
 Diversificació econòmica 
 Connectivitat i accessibilitat a les TIC 
 Impacte i adaptació al canvi climàtic 
 Ús eficient dels recursos 
 Valorització del paisatge i el patrimoni natural  
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L’Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya 
(ADRINOC) compta amb la seu de l’entitat a la Garrotxa i una subseu a l’Alt Empordà, fet que 
permet una millor atenció al territori. 

 

A 31 de desembre de 2016, l’equip tècnic de l’entitat és el següent: 

 Gerent: Jordi Terrades Burniol 
 Tècnica seu Garrotxa: Remei Casadevall Serrallonga  
 Tècnica subseu Alt Empordà: Sílvia Vidal Dolset 

 

Els òrgans de govern de l’Associació són l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Gerència. A 
banda d’això, com a suport als òrgans de decisió es disposa també d’una Comissió de 
seguiment de l’estratègia i d’una Comissió tècnica. La primera és una comissió multidisciplinar 
que està formada per agents tècnics del territori especialitzats en diversos àmbits (territorial, 
social, econòmic i ambiental) que vetllen perquè s’adoptin criteris de selecció de projectes que 
garanteixin la concurrència competitiva i la transparència. I la segona, la comissió tècnica, està 
integrada pel personal tècnic de l’Associació i el personal tècnic de les oficines comarcals del 
DARP de l’àmbit territorial que vetllaran també per la competència i l’eficiència del procés. 
D’aquesta manera, tots els agents d’interès del territori participen en la presa de decisions de 
l’entitat. 

DADES BÀSIQUES     
  SEU SUBSEU 

Adreça Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta C/ Nou, 48, 2on pis 
Codi Postal 17800 17600 
Població Olot Figueres 
Província Girona Girona 
Telèfon 972 27 16 00 972 50 30 88 
Fax 972 27 16 66 972 50 56 81 
Adreça electrònica  info@adrinoc.cat  
Web www.adrinoc.cat  
Horari d'atenció al públic De dilluns a divendres de 8 a 15h De dilluns a divendres de 9 a 14h 

Funcionament de l’Associació 
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L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'Associació i n’ostenta la seva representació. En 
l’actualitat, amb l’ampliació del territori, ADRINOC està constituïda per trenta-un socis, onze 
socis del sector públic i vint socis privats. En l’anualitat 2016 s’ha reunit 2 vegades. 
 

ENTITAT REPRESENTANT 
Cambra de Comerç de Girona Esmeragdo Masias Padrosa 
CCOO Joan Correa López 
UGT Àngel Puertas Martín 
Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Antoni Caulas Casadevall 
Diputació de Girona Josep Antoni Frias Molina 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels EIN de l'Alta Garrotxa Joan Espona i Agustín 
Associació Turisme Garrotxa Eduard Llorà Cullet 
Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa Tomàs Feliu Bassols 
Fundació Kreas Mònica Furtet Cordero 
Cercle Euram Garrotxa Helena Martínez Bonde-Petersen 
Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa Jana Vila Rovira 

Consell Comarcal de la Garrotxa 
 

Joan Espona Agustín 
Lluís Amat Batalla 
Enric Domènech Mallarach 
Miquel Palomeras Anglada 
Núria Zambrano Costejà 

Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa Josep M. Prats Santaflorentina 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot Jordi Calabuig Serra 
Federació Altempordanesa d'Empresaris Mariona Ferrer Pujol 
Associació Alt Empordà Turisme Blanca Rastrojo Maestre 
Fundació Privada per a la promoció dels Oficis Rafael Aguilera Pastor 
Consell Regulador de la denominació d'Origen Protegida de l'Oli de l'Empordà Xavier Maset Isach 
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà Antoni Roig Castella 
Fundació Privada Maria Pagès Horts Marià Lorca Bard 
Fundació Clerch i Nicolau Maite Oliva Alsina 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
 

Joaquim Felip Gayolà 
Lluís Vila Pujol 
Enric Gironella Colomer 
Joan Albert Teixidor 
Anabel Gardell Galvez 

Parcs Naturals de l'Alt Empordà Victòria Riera Aragó 
Associació d’Amics dels Cingles de Collsacabra Joan Reixach Curtó 
Ajuntament de l’Esquirol Joan Callejón Creus 
Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor Josep Fort Olivella 
Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori-Vall de Llémena Eduard Vila Juventench 
Mancomunitat de la Vall del Llémena Francesc Oliveras Torrent 
Consorci Ter Brugent Salvador Clarà Pons 
Idea GC – Idea Grup Cultural, Associació de Gestió Integral de Serveis 
Socioculturals 

Francesc Xavier Farrés Berenguer 

TOTAL = 31 SOCIS (20 privats i 11públics) 
39 MEMBRES REPRESENTANTS DE LES ENTITATS SÒCIES (20 privats i 19 públics) 
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Pel que fa a la Junta de l’entitat, la seva composició a 31 de desembre de 2016 és la següent: 

 

Número de Juntes realitzades al llarg del 2016: 3 

 

 

 

ENTITAT REPRESENTANT CÀRREC 

Consell Comarcal de la Garrotxa Joan Espona Agustín President 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà Joaquim Felip Gayolà Vicepresident 

Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova Secretari 

Associació Turisme Garrotxa Eduard Llorà Cullet Tresorer 

UGT Àngel Puertas Martín Vocal 

Cambra de Comerç de Girona Esmeragdo Masias Padrosa Vocal 

Diputació de Girona Josep Antoni Frias Molina Vocal 

Consell Comarcal de la Garrotxa Núria Zambrano Costejà Vocal 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Josep M. Prats Santaflorentina Vocal 

Cercle Euram Garrotxa Helena Martínez Bonde-Petersen Vocal 

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa Tomàs Feliu Bassols Vocal 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà Joan Albert Teixidor Vocal 

Consell Regulador de la DO Empordà Antoni Roig Castella Vocal 

Associació Alt Empordà Turisme Blanca Rastrojo Maestre Vocal 

Consell Regulador de la DOP Oli de l’Empordà Xavier Maset Isach Vocal 

Fundació Clerch i Nicolau Maite Oliva Alsina Vocal 

Ajuntament de l’Esquirol Joan Callejón Creus Vocal 

Mancomunitat de la Vall del Llémena Francesc Oliveras Torrent Vocal 

Consorci Ter Brugent Salvador Clarà Pons Vocal 

Idea GC – Idea Grup Cultural, Associació de Gestió 
Integral de Serveis Socioculturals 

Francesc Xavier Farrés Berenguer Vocal 

TOTAL  
18 ENTITATS ( 11 privades i 7 públiques)  

20 MEMBRES (11 membres privats i 9 membres públics) 
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Composició de la Comissió tècnica a 31 de desembre de 2016: 

ENTITAT I CÀRREC NOM 

Gerent ADRINOC Jordi Terrades 

Tècnica ADRINOC Remei Casadevall 

Tècnica ADRINOC Sílvia Vidal 

OC DARP Garrotxa Jesús Romero 

OC DARP Alt Empordà Rosa Geli  

OC DARP La Selva Carles Ros 

En l’anualitat 2016 la comissió tècnica s’ha reunit  4 vegades 

 

Composició de la Comissió de seguiment de l’estratègia a 31 de desembre de 2016: 

ENTITAT I CÀRREC NOM 

Gerent ADRINOC Jordi Terrades 

Tècnica ADRINOC Remei Casadevall 

Tècnica ADRINOC Sílvia Vidal 

Representant expert del Territori Garrotxa Sergi Martí 

Representant expert del Territori Alt Empordà Josep M. Marcé  

Àmbit Econòmic Garrotxa Ariadna Villegas 

Àmbit Econòmic Alt Empordà Carme Capallera 

Àmbit Mediambiental Garrotxa Francesc Canalias 

Àmbit Mediambiental Alt Empordà Helena Valent 

Àmbit Social Garrotxa Teia Fàbrega 

Àmbit Social Alt Empordà Rosa Guixé 

Àmbit Paisatge Laura Puigbert 

En l’anualitat 2016 la comissió de seguiment no s’ha reunit. 
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Pel que fa a nivell associatiu, ADRINOC forma part de l’Associació d’Iniciatives Rurals de 
Catalunya (ARCA), la xarxa dels Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL). És una entitat sense 
ànim de lucre que es constitueix el gener de 2010 amb la missió de ser un ens de representació 
dels grups davant d’entitats i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en 
col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

La visió de l’entitat és contribuir a què el desenvolupament rural de Catalunya sigui un 
referent: per als grups Leader, donant-los-hi el suport necessari; i pels mitjans de comunicació, 
englobant la informació relacionada amb el medi rural de Catalunya. 

Així, les finalitats de l’ARCA són: 

- Promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral 
del medi rural; 

- Millorar la consecució dels objectius dels grups Leader i del desenvolupament rural 
català en general, mitjançant una assistència tècnica en un marc de treball i de debat 
participat; 

- Millorar les capacitats dels equips tècnics dels grups Leader, mitjançant la realització 
d’eines i accions formatives; 

- Fomentar la cooperació interterritorial i transnacional; 
- Participar en xarxes nacionals i internacionals afins al 

desenvolupament rural; 

ARCA va renovar la seva Junta Directiva aquest 2016. La nova 
Junta d’ARCA està constituïda per 8 membres, amb Miquel 
Rovira i Comas, de l’Associació Leader Ges Bisaura, al capdavant 
com a president, i com a vicepresidents primer i segon 
respectivament, Francesc Benet Ribé i Carles Luz Muñoz. Quim 
Felip, vicepresident d’ADRINOC, ocupa el càrrec de vocal primer. 

En l’Assemblea de l’entitat, que va tenir lloc el dia 16 de març a 
Solsona, ARCA va remarcar que aquest 2016 pretenia donar continuïtat a les accions iniciades 
l’últim trimestre de l’any 2015 amb l’aposta de l’entitat per a la comunicació com un dels 
principals eixos de treball, ja que permet visualitzar el destacat impacte que té el programa 
Leader al territori. D’altra banda, la cooperació és el següent punt a reforçar, amb la voluntat 
de projectar cap a l’exterior les iniciatives catalanes i compartir idees amb altres regions 
europees, punt bàsic de la metodologia Leader. Finalment, es vol mantenir la participació de 
l’entitat en la continuïtat i la generació de projectes sobre el retorn de joves al medi rural, la 
promoció de l’eficiència energètica i l’adaptació al canvi climàtic, entre d’altres temàtiques 
d’interès dels grups catalans. 



 
 

13 
 
 

Aquest 2016 ADRINOC ha participat en les següents jornades organitzades per ARCA: 

 16 de març. Assemblea General d’ARCA (Solsona) 
 30 d’agost. Junta d’ARCA (Solsona) 
 14 de novembre, Jornada formativa en l’aplicatiu per a la gestió telemàtica 

d’expedients (La Seu d’Urgell) 
 1 de desembre, Jornada de Desenvolupament Local Participatiu Leader 2016 (Solsona) 
 1 de desembre. Junta d’ARCA (Solsona) 

 

Aquest 2016 també ha sigut l’any en què ARCA i els GAL que ocupen territori de la província de 
Barcelona, juntament amb la Diputació de Barcelona i el Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya han creat “BCN Smart Rural”, un projecte per impulsar estratègies intel·ligents de 
desenvolupament del territori no metropolità de Barcelona.  

"BCN Smart Rural" és un projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat 
en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 promogut per la Unió Europea, que 
s'articula en base a una economia verda i circular, de caràcter local i que ha de comportar 
beneficis tant econòmics, com socials i mediambientals en petits municipis de l'àmbit no 
metropolità. Així, un dels objectius de "BCN Smart Rural" és impulsar i desenvolupar una 
estratègia intel·ligent de desenvolupament territorial –rural mitjançant la millora de la relació 
entre el món rural i el seu entorn tot buscant sinèrgies de col·laboració público-privada i també 
en l'àmbit de l'educació i la recerca. Uns altres dels objectius de "BCN Smart Rural" és posar en 
valor el sector agroalimentari i enfortir el sector rural perquè aquest guanyi vida.  

La iniciativa s'estructura en quatre projectes temàtics com són Banc de serveis i transferència 
contínua d'innovació, de cara a impulsar l'especialització i la competitivitat en el món rural 
amb la utilització de les TIC; Bosc Verd-Bosc Viu, que té per finalitat la gestió forestal, 
impulsant la biomassa km 0 i incorporant innovacions tecnològiques en la cartografia i la 
fotografia aèria; Agrosilvopastura, amb l'impuls d'activitats productives d'alt valor ecològic 
amb l'aprofitament de pastures i camps de conreu, i Rural actiu, un programa de promoció 
econòmica a través de la valorització dels productes agroalimentaris locals i de qualitat. 

 

 

 



 
 

14 
 
 

A nivell estatal ADRINOC també forma part de la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), la 
federació espanyola d’associacions i entitats de desenvolupament rural. L’objectiu principal de 
REDER és el desenvolupament del medi rural mitjançant la coordinació dels diferents agents i 
institucions, així com la promoció de diferents mesures encaminades a afavorir el 
desenvolupament rural, organitzant totes aquelles activitats que siguin interessants per als 
seus associats. 

A la vegada, ADRINOC també forma part de la Red Rural Nacional (RRN), una plataforma 
integrada pels principals actors implicats en el desenvolupament del medi rural, destinada a 
fortificar aliances, divulgar experiències i conformar un escenari comú per a la millor aplicació 
de la política de desenvolupament rural, així com difondre les oportunitats que aquesta ofereix 
a les persones potencialment beneficiàries i al públic en general.   
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Els comptes d’ADRINOC pel que fa a l’anualitat 2016 han estat els següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes de l’entitat 
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Durant l’anualitat 2016, s’han gestionat les convocatòries d’ajut Leader següents: 

Convocatòria Leader 2016: 

 ORDRE ARP/8/2016, de 21 de gener per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc 
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) i 
es convoquen els corresponents a l’any 2016. 

Convocatòria Leader 2016_2: 

 ORDRE ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 
19.02.01). 

 RESOLUCIÓ ARP/2600/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts 
corresponents a l'any 2016, destinats a l'aplicació del desenvolupament local 
participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020 (operació 19.02.01). 

Pel que fa a la convocatòria d’ajuts Leader 2016 s’han realitzat les següents sessions 
informatives dels ajuts: 
 

Dimarts 12 de gener 
10h- Sala de Plens de l’Ajuntament de la Vall de Bianya 
15.30h- El Bressol de Besalú 
19h- Sala Garbí del Centre Cívic de Navata 
Dimecres 13 de gener 
10h- Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Esquirol 
15.30h- Sala de Plens de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles 
19h- Sala d’actes de l’Ajuntament de Capmany 
Dijous 14 de gener 
10h- Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Pau 
15.30h- Sala d’Actes de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot 
19h- Biblioteca municipal del Centre Cívic El Teatret de Ventalló 

Ajuts Leader 
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Dilluns 18 de gener 
15.30h- Sala de plens de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas (Sant Esteve d’en Bas) 
Dimarts 19 de gener 
19h- Sala d’actes de l’Ajuntament de Darnius 
Dimarts 2 de febrer 
10h- Biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori 
Dilluns 8 de febrer 
20h- Sala de plens de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 

 

Els resultats d’aquesta convocatòria d’ajuts Leader 2016 han estat els següents: 

 96 sol·licituds presentades 
 56 expedients elegibles (54 privats i 2 públics) / 1 expedient no elegible / 7 expedients 

no subvencionables / 3 desistiments exprés / 29 donats per desistit 
 23 projectes subvencionats 

 

Sol·licituds d'ajut  
 IMPORT INVERSIÓ 

ALT EMPORDÀ 22 2.333.156,97 € 

GARROTXA 51 6.802.812,19 € 

GIRONÈS 5 889.083,44 € 

OSONA 6 297.462,01 € 
PLA DE L’ESTANY 1 118.264,34 € 
LA SELVA 11 407.470,86 € 

       TOTAL  96 10.848.249,81 € 

 

Projectes subvencionats 
 

 

IMPORT INVERSIÓ IMPORT AJUT 

ALT EMPORDÀ 10 600.690,64 € 198.271,28 € 

GARROTXA 12 1.249.598,14 € 370.564,45 € 

GIRONÈS 1 315.843,40 € 99.806,51 € 

OSONA 0 - - 
PLA DE L’ESTANY 0 - - 
LA SELVA 0 - - 

       TOTAL  23 2.166.132,18 € 668.642,24 € 
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No obstant aquests resultats, durant l’anualitat 2016 s’han rebut 2 renúncies de projectes. 
Això ha significat que l’expedient de tall pogués rebre la totalitat de l’ajut en un inici proposat i 
que a més també s’hagi pogut fer una reassignació de pressupost per a concedir ajut a un 
projecte que estava condicionat. 
 
 
Pel que fa a la convocatòria d’ajuts Leader 2016_2 s’han realitzat les següents sessions 
informatives dels ajuts: 
 

Dimarts 22 de novembre 
10h – Sala de Plens del Consell Comarcal de la Garrotxa a Olot  
Dimecres 23 de novembre 
15.30h – Can Boles d’Amer  
Dijous 24 de novembre 
10.30h – Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a Figueres  
Dilluns 28 de novembre 
10h – Biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Gregori  
Dimarts 29 de novembre 
18h – Sala de plens de l’Ajuntament de l’Esquirol  
19h – Sala “El trull” de Cistella  
Dimecres 30 de novembre 
19h – Sala Sabater Furtià de Garriguella  
Dimarts 13 de desembre 
17h – Centre d’empreses de Les Preses  
19.30h  – Centre Cívic d’Orriols – Bàscara  
Dimecres 14 de desembre 
10h – Ajuntament d’Argelaguer  
Dijous 15 de desembre 
19h – Sala polivalent de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga  

 
Aquesta convocatòria d’ajuts es gestionarà al llarg de l’any 2017. 
 
 
Pel que fa a l’atenció a potencials beneficiaris d’ajuts Leader, l’equip tècnic d’ADRINOC ha atès 
un total de 265 consultes al llarg de tot el 2016. 
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En relació als ajuts Leader, aquest 2016 ADRINOC ha firmat un conveni amb el BBVA per 
facilitar l’accés al finançament a empreses i emprenedors beneficiaris d’ajuts Leader. El 
conveni de col·laboració entre ADRINOC i BBVA té com objectiu facilitar l’accés al crèdit a 
empreses i persones emprenedores d’activitats no agràries que instal·lin els seus negocis en 
zones rurals. Aquest acord s’emmarca en la convocatòria anual d’ajuts LEADER, que tenen per 
objectiu final el foment de l’activitat i l’esperit empresarial així com l’incentivació de l’ocupació 
del territori.  

Del conveni s’extreu que s’oferiran diferents solucions financeres adequades a la naturalesa 
dels diferents negocis i projectes empresarials. En concret, les persones beneficiàries dels ajuts 
Leader gestionats des d’ADRINOC podran acollir-se a una oferta específica de BBVA, en cas 
d’obtenir l’aprovació final, que els permetrà anticipar la subvenció assignada o finançar les 
inversions del projecte en diferents terminis fins a 10 anys, i si escau, podran obtenir els avals 
necessaris per fer ferma la concessió de l’ajut (cas quan la subvenció superi els 50.000€). 
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Un projecte es considera estratègic en la mesura que és un motor de transformació de la 
realitat. Així doncs, veient que la realitat local es mou cap a certes tendències de canvi, des 
d’ADRINOC es pretén estudiar aquestes tendències per tal de poder orientar en un futur 
diferents projectes de cooperació per al desenvolupament del territori. 
 
ADRINOC treballa actualment en el projecte estratègic de territori “Activitats eqüestres, una 
alternativa econòmica en zones rurals”, ja que es creu que el sector eqüestre té un gran 
potencial per desenvolupar l’economia dels petits municipis rurals, donant-los una singularitat 
a l’oferta existent i atraient nous públics. Així es preveu que el seu dinamisme pugui afavorir la 
generació d’activitat econòmica, constituint-se el sector eqüestre com una alternativa 
econòmica més per als territoris rurals. En resum, les activitats eqüestres poden esdevenir un 
nou filó vers l’economia local, rural i de proximitat. 
 

ACTIVITATS EQÜESTRES. ACTUACIONS 2016   

La primera actuació del projecte ha estat la redacció d’una 
diagnosi general del sector: El sector eqüestre a Catalunya i el seu 
potencial de desenvolupament als territoris rurals.  

Així doncs, en aquest 2016 s’ha dut a terme una diagnosi a fons 
del sector a nivell català amb el recull de diferents estudis i 
experiències: 100 iniciatives d’àmbit català, 22 iniciatives estatals i 
33 d’europees. 

Aquesta diagnosi inicial s’ha complementat amb una diagnosi 
participativa centrada en l’àmbit territorial d’ADRINOC: 
Potencialitats i necessitats del sector eqüestre al territori Leader 
ADRINOC i la seva àrea d’influència. Això ha permès elaborar una base de dades actualitzada 
dels agents, centres i entitats que treballen pel sector eqüestre al territori: s’han aconseguit un 
total de 71 referències, de les quals 36 pertanyen a la vessant esportiva del sector; 6 a la social, 
20 vinculades al turisme eqüestre i 9 a d’altres entitats vinculades. També s’han identificat 21 
associacions al territori vinculades al sector eqüestre: 9 esportives, 5 socials, 1 de turisme 
eqüestre i 6 relacionades amb la cultura tradicional del cavall. Tota aquesta feina ha suposat 6 
visites de camp i 27 entrevistes (7 entitats, 11 empreses i 9 administracions).  

Projecte estratègic 
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Per poder confeccionar la diagnosi i tractar les dades obtingudes del sector, es van programar 
2 sessions participatives. Aquestes sessions es van encarar dividint el sector eqüestre en 3 
grups de treball: esportiu, social i turisme 
eqüestre. 

 13.09.16, a Navata, amb 26 assistents. 
 27.09.16, a Joanetes, amb 29 assistents. 

D’aquestes jornades en varen sortir 55 propostes 
d’accions futures. 

Finalment, per complementar tota la part més teòrica del projecte, es va realitzar una jornada 
tècnica d’intercanvi d’experiències. Aquesta jornada va tenir lloc el dia 27 d’octubre a 
Llagostera, amb l’assistència de 80 persones (50 del sector i 30 agents externs). La jornada va 
servir, primer de tot, per presentar els resultats tant de la diagnosi genèrica a nivell català del 
sector eqüestre, com de la diagnosi territorial de l’àmbit d’ADRINOC i la seva àrea d’influència. 

Posteriorment a la presentació de resultats, es van presentar experiències de bones pràctiques 
d’altres territoris en els tres àmbits que s’han anat desenvolupant durant el projecte: esport, 
turisme i salut.  

 Sra. Elisa Moya, El model eqüestre a França i els seus impactes al medi rural.  
 Sres. Katrin Kopperschmidt i Inés Fernández, La certificació internacional Eagala en 

teràpies assistides amb cavalls. Exemple de bones pràctiques a Alemanya.  
 Sra. Cati Martí, El model de turisme eqüestre a Menorca.  

 

Finalment, a la tarda, es va realitzar la visita de les instal·lacions 
del Centre eqüestre Cavall de Mar per conèixer de primera mà la 
seva experiència innovadora en activitats eqüestres, tant 
esportives, turístiques com terapèutiques. 
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ADRINOC també participa en projectes de cooperació entre els diferents grups Leader 
catalans. La cooperació en l’enfocament Leader suposa que un grup d’acció local (GAL) inicia 
un projecte conjunt amb altres GAL o territoris perquè comparteixen un interès, objectius o 
necessitats similars. 

La cooperació permet als territoris Leader consolidar les seves estratègies de 
desenvolupament local. Tot i que cada territori té especificitats i particularitats pròpies, hi ha 
reptes i necessitats que són compartides per la majoria de territoris rurals. Aquest fet fa 
possible endegar projectes de cooperació entre diversos grups en línia amb les seves 
estratègies. 

ADRINOC és el grup coordinador del projecte “COL·LABORAxPAISATGE: desenvolupament 
rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca)”, però 
també participa en altres projectes. Al llarg d’aquest 2016 ADRINOC ha participat als projectes 
de cooperació següents:  

 COL·LABORAxPAISATGE: desenvolupament rural a través del paisatge i la 
col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca):  aquest projecte vol 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. Està liderat per ADRINOC, i hi participen també 
4 GALS del territori català; el Parc Naturel Regional des Pyrénées Catalanes; i s’han 
interessat grups Leader com l’Associació Leader Illa de Menorca i l’Associació Mallorca 
Rural. Com a col·laboradors es compta amb el suport de l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya.  
 

 Gustum, productes de la terra: projecte que té per objectiu fomentar el 
desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de 
qualitat que es produeixen al territori, en sinergia amb la restauració, el turisme i el 
comerç. El projecte aposta pel producte local, ja que es tracta d’un valor afegit del 
territori que permet incrementar les rendes de la població rural, garantint la seva 
permanència a la zona i preservar el paisatge agrari del territori. El projecte està 
coordinat per l’Associació Leader de Ponent i hi participen tots els GALS catalans. 
 

 Cowocat_rural: el projecte de cooperació Cowocat_rural sorgeix de la necessitat de 
promoure l’emprenedoria mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació -TIC. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar la creació d’espais de 
coworking a les zones rurals, i fomentar els valors del coworking i del teletreball. Està 
impulsat pel Consorci intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, i hi participen 8 
GALS. 

Projectes de cooperació 
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 Leader Natura 2016: aquest projecte liderat pel Consorci Leader Pirineu Occidental, 
sorgeix amb l’objectiu d’incentivar el desenvolupament socioeconòmic dels espais 
naturals protegits i les seves zones d’influència, tot fent-lo compatible amb la 
protecció i conservació de l’entorn. Així el projecte pretén que els Parcs naturals siguin 
concebuts pels seus habitants com una oportunitat de desenvolupament econòmic i 
de millora de la qualitat de vida. Engloba 9 GALS, 6 Parcs Naturals i 12 Espais Naturals, 
amb incidència en 265.883Ha.  
 

 Odisseu:  la finalitat del projecte Odisseu és fomentar el retorn i la inserció laboral de 
joves al medi rural, creant un programa que faciliti aquest retorn i que promogui el seu 
compromís social amb el territori. El projecte segueix el lema: “El talent jove és clau 
per al desenvolupament dels territoris rurals”. El programa està impulsat per la 
Direcció General de Desenvolupament Rural i per la Direcció General de Joventut, a 
partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació 
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb la col·laboració de tots els grups d’acció 
local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut. 
 

 Energia, Forest i Canvi Climàtic (ENFOCC): aquest projecte pretén impulsar la 
sostenibilitat, un model de desenvolupament basat en una estratègia de foment de 
l’estalvi i eficiència energètica i en la promoció de les energies renovables basades en 
fonts endògenes, especialment la biomassa. El projecte el coordina l’Associació Leader 
Ripollès Ges Bisaura i hi participen tots els GALS catalans. 
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COL·LABORAxPAISATGE. ACTUACIONS 2016 

 

Fitxes de catalogació de construccions de pedra seca 

Amb l’objectiu de crear i millorar eines per a catalogar i posar a disposició de la ciutadania 
informació sobre les construccions de pedra seca, s’ha desenvolupat una acció per a crear unes 
fitxes marc per poder catalogar d’una manera homogènia els diferents elements construïts 
amb pedra seca, ja que fins al moment només es disposava de la fitxa per a catalogar 
barraques de pedra seca i que estava vinculada a la Wikipedra. 

Per realitzar l’acció es varen fer reunions i trobades amb voluntaris, associacions i experts en 
pedra seca, per acordar el nombre i contingut de les fitxes per poder catalogar els elements de 
pedra seca (OLOT. 7 de maig de 2016: jornada participativa oberta: 17 participants). 
Posteriorment tres grups de treball varen desenvolupar les fitxes corresponents a les tipologies 
constructives acordades: Murs, Construccions d’aigua, Forns. Finalment, però, també s’ha 
desenvolupat una altra fitxa per altres elements singulars.  

La creació d’aquestes fitxes i la 
posterior utilització per part 
d’entitats o persones a títol 
individual també ha fet necessari 
fer una recerca d’experts 
voluntaris per contrastar, validar 
i fer un seguiment de les fitxes 
omplertes per garantir un rigor 
tècnic dels inventaris. Per 
aquesta raó, s’ha contactat amb 
l’Associació per la Pedra Seca i 
l’Arquitectura Tradicional, la 
qual ha remés aquest treball als 
seus socis i s’han rebut diferents 
aportacions i suggeriments que 
s’han incorporat a les fitxes.  

Les fitxes establertes són la base per donar contingut a l’Aplicació mòbil de catalogació de 
construccions de pedra seca, contemplada més endavant. La informació generada, també serà 
útil per l’Observatori del Paisatge de Catalunya a l’hora d’ampliar les tipologies constructives 
del web col·laboratiu Wikipedra o altres utilitats que se’n pugui derivar, com poden ser 
educatives, etc. 
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Participació en trobades de Pedra Seca 

Amb l’objectiu de formar i difondre els mecanismes per posar en valor i protegir el patrimoni 
de pedra seca, alhora que fer xarxa amb els ciutadans i associacions, 
ADRINOC ha participat al 2016 en diferents trobades de pedra seca. 
 
Representants d’ADRINOC conjuntament amb tècnics de 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya han assistit al fòrum 
especialitzat “Les rencontres catalanes de la pierre sèche. La pierre, 
matières et metiers, vecteurs de développement local” organitzat 
pel Parc Naturel Regional des Pyrénées Catalanes i que ha tingut lloc 
als Pirineus orientals francesos (Port-Vendres, Taurinya i Catllar) 
dels dies 6 a 8 d’abril.  

 
ADRINOC va ser convidat a presentar el projecte 
COL·LABORAxPAISATGE, i alhora va poder assistir al 
debat generat sobre el futur de la pedra seca en 
aquesta regió francesa, on s’està impulsant aquest 
sector des pel propi Parc Natural Regional. 

Durant els dos dies que va durar la trobada es va 
poder contactar amb diferents organitzacions 
vinculades amb la pedra seca per tal de compartir 
experiències i possibles futures col·laboracions. 
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Formacions de pedra seca 

Un dels objectius generals del projecte “COL·LABORAXPAISATGE” és el de divulgar el patrimoni 
de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva i les oportunitats que genera 
pels territoris rurals, objectiu que, al seu torn, es concreta en el següent objectiu específic: 
afavorir el coneixement del patrimoni de la pedra seca i els mecanismes i mètodes de gestió i 
protecció que es poden aplicar. 

És en aquest marc que durant el mes d’octubre de 2016 es van es va organitzar 5 jornades 
formatives en diferents territoris Leader: “Jornades de formació sobre com protegir i posar en 
valor el patrimoni de les construccions de pedra seca” amb l’objectiu d’afavorir el 
coneixement del patrimoni de la pedra seca i els mecanismes i mètodes de gestió i protecció a 
partir de la presentació d’experiències concretes de valorització d’aquest patrimoni a través de 
propostes d’ús lúdic, turístic i educatiu. 

 

Aquestes són les jornades que es van portar a terme: 

Data Localitat Nombre assistents 
Dilluns 10.10.2016 Roquetes 13 persones 
Dimecres 13.10.2016 Torrebesses 15 persones 
Dijous 14.10.2016 La Fatarella 5 persones 
Dimarts 18.10.2016 Pla de Santa Maria 16 persones 
Dimecres 19.10.2016 Vilanant 27 persones 
 TOTAL 76 persones 
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Intercanvi d’experiències amb altres territoris en temes de divulgació, manteniment i 
catalogació de pedra seca o intercooperació entre societat civil i administració 

Amb l’objectiu d’afavorir el diàleg i la 
intercooperació entre la societat civil i 
l’administració per afrontar projectes 
conjunts, s’ha realitzat un intercanvi 
d’experiències amb altres territoris sobre la 
divulgació, el manteniment i la catalogació 
de construccions de pedra seca (barraques, 
murs, etc.). 

Enguany l’intercanvi s’ha realitzat amb el 
Parc Naturel Regional des Pyrénées 
Catalanes, i s’ha dut a terme els dies 20 i 21 d’octubre de 2016. Hi han participat 20 persones 
provinents del territori català i que formen part d’administracions locals, entitats de promoció 
econòmica i promoció del territori i associacions o entitats vinculades al sector de la pedra 
seca.  

ADRINOC ha organitzat aquest viatge d’estudi per conèixer com des d’aquest Parc s’està 
treballant el tema de la pedra seca, com impulsen aquest sector, i alhora descobrir nous usos i 
aplicacions de la pedra seca a partir de l’ús de la tècnica constructiva de la pedra seca en les 
noves construccions que han dut a terme en varis municipis del Parc de forma conjunta amb 
les brigades municipals. 
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App de la Pedra Seca 

L’App de la Pedra Seca té com a finalitat la d’esdevenir un complement a la web de la 
Wikipedra com a mitjà de consulta, oferint una eina de camp que permet consultar i catalogar 
diferents construccions de pedra seca per tal d’esdevenir així un mitjà de consulta i una eina 
de camp que faciliti la localització i catalogació tant de barraques de pedra seca com d’altres 
tipologies constructives. 

Per tal de facilitar la localització de 
barraques, murs, construccions 
d’aigua, forns i altres elements en 
mobilitat, ofereix un mapa 
interactiu, que il·lustra tant la 
posició de l’usuari, així com la de les 
construccions que es troben al seu 
voltant, permetent a l’usuari poder 
accedir a la fitxa de cadascuna 
d’elles. 

S’ha desenvolupat pels dos principals repositoris d’aplicacions mòbils actuals, Android i iOS, i 
pretén esdevenir un nou canal de promoció de la Wikipedra, així com apropar-la a usuaris 
menys especialitzats.  

Pel que fa a la funcionalitat de catalogar noves construccions sobre el terreny, es treu el màxim 
profit de components com el GPS, la càmera fotogràfica i la connectivitat a la xarxa pel tal de 
facilitar i agilitzar la tasca a l’usuari. 

 

Links descàrrega de l’app Pedra Seca 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.wikipedra 

iOS: https://itunes.apple.com/es/app/pedra-seca/id1207666561?l=en&mt=8 
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GUSTUM. ACTUACIONS 2016 

 

En el marc del projecte Gustum aquest 2016 s’han treballat tres accions: 

 

El Km.0 a les escoles  

Aquesta iniciativa és promoguda per ADRINOC i la Fundació Garrotxa Líder en el marc del 
projecte “Garrotxa, Territori Intel·ligent” que pretén fomentar la cooperació local per la 
sostenibilitat a través d’una xarxa entre agents públics i privats, per afrontar els nous reptes 
territorials per la sostenibilitat. El Projecte Km.0 té per objectiu “Promoure una nova cultura de 
consum de producte local al món escolar”. Aquest material pedagògic proporciona fitxes 
d’activitats per treballar a l’aula i una proposta de visites amb educadors ambientals per tal de 
donar a conèixer diferents aspectes d’un producte agroalimentari local i promoure’n el seu 
consum. 

A) Intervenció amb alumnes de l’Escola Volcà Bisaroques 
 Cicle inicial: 1) xerrada-taller de cuina amb pomes, que va tenir lloc el dia 11 d’octubre. 

En concret, la preparació d’una compota. 2) visita i collita de pomes, el dia 7 d’octubre 
al Centre de Conservació de Plantes Cultivades de Can Jordà. Aquest fruiterar, creat el 
1992 i gestionat pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, té com a objectiu 
la conservació de la gran diversitat de fruiters de varietats antigues i tradicionals que hi 
ha a la comarca de la Garrotxa. Actualment aplega unes 123 varietats diferents (en 
total uns 263 arbres) majoritàriament de poma, pera, pruna i cirera. 

 Cicle mitjà: 1) el dia 6 de juny es va fer una visita a l’obrador d’un flequer, on s’elabora 
el “Pa de la Tramuntana”, fet amb farines antigues del territori. 2) el dies 13 i 15 de 
juny es va fer una xerrada i un taller sobre com elaborar el pa. 

 Cicle superior: El 17 de juny es va fer una visita a l’explotació d’oví Martí Canadell de 
Begudà. 
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B) Elaboració d’una Unitat Didàctica de Suport: “El consum, una 
cursa sense final”, orientada per al cicle mitjà, on s’explica el 
què significa el consum; com preparar un esmorzar saludable 
amb productes locals i l’obtenció de productes d’alimentació: 
cooperativa i hort. 

 

Assessorament a elaboradors i productors 

El projecte Gustum contempla també tot un seguit d’accions de promoció i  comercialització 
del producte local, i en concret una actuació encaminada a assessorar elaboradors en temes 
d’imatge corporativa, packaging o comunicació i gestió econòmic-financera. Així doncs, les 
empreses que s’han adherit al projecte han rebut gratuïtament una consultora que els ha 
realitzat una diagnosi d’aquesta en quant a organització i li ha redactat un informe individual 
amb les principals conclusions extretes de la diagnosi i les recomanacions necessàries. En el cas 
d’ADRINOC 7 empreses s’han beneficiat d’aquesta actuació. 

 

Viatge d’estudi d’ADRINOC a Wielkopolska. Polònia (25 a 28 d’agost) 

La gestió dels recursos naturals, la millora i innovació en àmbits com l’hostaleria i el turisme, la 
promoció del producte local, el patrimoni i el desenvolupament rural són alguns dels aspectes 
sobre els quals els dos territoris veuen l’oportunitat de 
treballar conjuntament. Així doncs, aquests són els temes 
que es van tractar en el viatge d’intercanvi que una 
representació d’ADRINOC va realitzar per terres poloneses, 
concretament a la regió de Gran Polònia (Wielkopolska) 
aprofitant el Festival Diocesà de la Collita “Wojewódzko”,  i 
el Festival de Sabors, a Liskow, al districte de Kalisz, un 
festival que mostra la riquesa de l’economia d’aquesta zona 
a través dels seus agricultors amb les seves respectives collites. 

El viatge a Polònia va servir també per establir  les bases de col·laboració entre ADRINOC i el 
grup Leader polonès de Kraina Nocy i Dni (LGD7) per tal d’idear noves accions relacionades 
amb el producte local, la història, la cultura, el patrimoni i el turisme.  
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COWOCAT_RURAL. ACTUACIONS 2016 

Enguany s’han realitzat les següents accions: 

 Creació de base de dades d’espais de coworking. Formularis, visites als espais actuals: 
els espais de coworking de Salines Bassegoda, Navata i Pont de Molins, al Núria Social 
i a Nèctar. I seguiment d’altres espais pendents d’obertura. 

Els espais que hi ha actualment a la zona són: 

 Espai coworking a Salines Bassegoda : Navata i Pont de Molins 
 Núria Social a Olot  
 Nèctar a Vilanova de Sau  

Altres espais pendents d’obertura: 

 Coworking a Olot, iniciativa de l’Ajuntament 
 Peralada, iniciativa de l’Ajuntament (obertura prevista per 2018) 
 Amer, iniciativa de l’Ajuntament 
 Idea, a la Cellera de Ter 

Altres espais propers amb els que es podria interactuar 

 Centre Emprèn a Castelló d’Empúries 
 Viver d’empreses de Les Preses 

 

 
 

 Creació de la base de dades de coworkers. Recopilació de dades, entrevistes, recull 
d’imatges i drets d’imatge pel banc de dades i fotografies de perfil dels coworkers. 
S’han obtingut les dades de 46 professionals vinculats a les diferents comunitats del 
territori ADRINOC.  
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 Intercanvis rurals/urbans: selecció de 5 

coworkers rurals i urbans per a jornada 
de networking. La jornada va tenir lloc el 
dia 24 octubre de 2016 a Olot, amb la 
participació de 8 coworkers urbans/rurals i 
els coordinadors i les entitats implicades 
en el projecte. La jornada va consistir en 
presentacions del projecte, presentacions 
personals, coneixement de l’espai Núria 
Social i realització de dinàmiques grupals 
per fomentar la creació i definició de 
projectes conjunts. 

 

 
 

 Participació al COWORKING DAY organitzat a Mora d’Ebre el 30 de setembre. La 
trobada es dirigeix a professionals freelance que treballen o volen treballar a través de 
les TIC, tant des del món rural com urbà i pretén ser el lloc de trobada dels coworkers 
catalans. 
 

 Assistència a la formació especialitzada per a dinamitzadors/es del projecte: 
Barcelona, 17 de juny i 19 de desembre. 
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LEADER NATURA. ACTUACIONS 2016 

Aquest 2016 ADRINOC ha dut a terme actuacions les següents actuacions vinculades al 
projecte de cooperació Leader Natura 2016: 

 

Elaboració de fitxes d’experiències de natura 

S’han elaborat 5 fitxes que recullen 15 experiències de natura a la comarca de la Garrotxa i al 
Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa. L’objectiu d’aquestes fitxes és dissenyar LA 
XARXA D’EXPERIÈNCIES LEADER NATURA DE CATALUNYA i la seva futura implantació real i 
efectiva al territori (prevista per al 2017). 
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Valorització del cel nocturn com a element turístic 

Una de les línies que ADRINOC ha treballat en aquest projecte pren com a referència 
l’oportunitat de posar en valor l’observació del cel nocturn entorn els espais protegits, 
especialment del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, els Espais d'Interès Natural 
de l'Alta Garrotxa, del Massís de les Salines i dels Penya-segats de la Muga,  els Parcs Naturals 
de Cap de Creus i dels Aiguamolls de l'Empordà i el Paratge Natural d'Interès Nacional de 
l'Albera. 

Per aquest motiu es va organitzar una visita de coneixement de la destinació Starlight del 
Montsec, una destinació on espais protegits i recursos turístics han col·laborat tot aprofitant el 
potencial de dinamització turística que ofereix la protecció i valorització del cel nocturn. La 
visita va servir per conèixer de més a prop com s’està treballant tot el foment de l’astroturisme 
com un recurs més del territori, tant des de la vessant pública com des de la vessant privada, 
és a dir, de diferents establiments turístics que s’han servit del recurs de l’observació del cel 
nocturn com a recurs per a la captació de clients. La visita, que va tenir lloc el 26 d’octubre, va 
comptar amb la presència de 15 tècnics del territori vinculats amb l’observació del cel nocturn, 
el turisme i els espais naturals protegits. 

Aquesta visita d’estudi va servir per complementar una reunió tècnica que va tenir lloc el 
mateix mes d’octubre al SIGMA d’Olot i que va servir perquè responsables del Servei de 
Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya expliquessin quines són les zones de protecció de 
la contaminació acústica i lumínica (requisits i treballs a realitzar). Aquesta actuació 
s’emmarcava també dins del Programa d’Actuacions 2016 – 2020 de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible a la Garrotxa. 
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ODISSEU. ACTUACIONS 2016   

 

Xerrades a instituts i joves  

El recurs educatiu "La feina de buscar feina" té com a objectiu assessorar els joves (sobretot 
aquells que s'insereixen al mercat laboral per primera vegada), sobre aquells aspectes a tenir 
en compte per aconseguir el màxim d'èxit en la recerca de feina. A la pràctica, s'arriba a joves 
que estan cursant batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà o superior.  

Té una durada de 2 hores, en les quals es 
fa una pinzellada ràpida del mercat 
laboral, el currículum vitae, les eines i els 
recursos existents, a partir de dinàmiques 
participatives en les quals s'intenta que 
l'alumne sigui el protagonista. Un dels 
continguts que s'expliquen al llarg de la 
xerrada és el projecte Odisseu i les 
possibilitats que ofereix als joves de fer 
pràctiques i/o trobar feina al seu territori 
d'origen.  

Les tècniques del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa coordinen i realitzen 
una mitjana de 10 xerrades durant el curs escolar, als diferents Instituts de la comarca.  

Durant aquest any 2016 s’han realitzat les següents xerrades: 

 Centre  Curs  Alumnes Data 
Ins Garrotxa  2AGR2JAR  30 23/02/16 
Ins Garrotxa  1ELE1MAN  35 11/05/16 
Ins Garrotxa  1CAI1 1CAI2  35 12/05/16 
Ins Garrotxa  1CON  25 06/05/16 
Ins Garrotxa  1AUT1DPPM  35 09/05/16 
Ins Garrotxa  1LAB2LAB  30 24/02/16 
Ins Garrotxa  CAS  18 04/04/16 
Ins Bosc de la Coma  2SMX  27 30/05/16 
Ins Bosc de la Coma  2ASIX.2DAM  25 31/05/16 
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Eina Retorna  

Des del Servei de Joventut de la Garrotxa s’ha informat a l’IDEAL - Oficina Jove respecte al 
projecte Odisseu i l’Eina RETORNA perquè puguin informar i assessorar convenientment als 
joves que busquen informació. Aquests recursos també es poden trobar enllaçats a la seva 
plataforma. 

L’eina Retorna és una plataforma digital que pretén connectar joves qualificats amb empreses 
de les comarques rurals per potenciar-ne el creixement econòmic i la inserció laboral dels 
joves. 

 

 

Guia de recursos de la Vall de Llémena 

S’ha realitzat una Guia de Recursos de la Vall de Llémena, un material de benvinguda per 
aquelles persones que vulguin anar a viure o treballar en aquest territori. Aquesta guia 
formarà part de la futura plataforma Viure a rural. 
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ENFOCC. ACTUACIONS 2016  

 

Projecte CLIMA 

Aquest 2016 s’ha continuat amb projecte CLIMA BM-Rural, promogut 
per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura juntament amb 5 Grups 
Leader més, entre ells ADRINOC, i el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Amb aquesta actuació es vol estimular la instal·lació de calderes de 
biomassa al territori, tant en el sector públic com en el sector privat. És per això que aquesta 
iniciativa implica que qualsevol particular o empresa, privada o pública, d’aquests territoris 
rurals que vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 9,70 euros per tona de carboni que 
hagi deixat d’emetre. 

 

Curs en instal·lació i manteniment de calderes de biomassa (Navata, 10, 12, 17 i 19 de maig) 

 

Aquest curs pretenia dotar els participants dels coneixements tècnics necessaris per poder 
gestionar diferents tipus de calderes de biomassa, les seves particularitats i limitacions, el 
disseny de les sitges d’emmagatzematge així com els estudis de viabilitat per valorar la seva 
rendibilitat econòmica i conèixer la normativa actual que afecta aquestes instal·lacions. 

Aquest curs, que s’ha dut a terme al Centre Cívic de Navata (Espai Coworking), va tenir una 
durada de 16 hores, repartides en sessions de 4 hores cada una i va finalitza amb la visita in 
situ a una instal·lació de biomassa. El curs no tenia cost per l’alumne ja que estava 
subvencionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i pel Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. 
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Anàlisi de la comptabilitat energètica a diferents municipis 

Durant aquest 2016 s’han realitzat estudis d’eficiència 
energètica a 6 municipis de l’Alt Empordà: Agullana, 
Capmany, Espolla, Navata, Ventalló, Vilanant. 

En aquests estudis s’analitzen contractes de 
subministraments, anàlisi de consums, centres de major 
cost i consum, evolució de la petjada de carboni. I 
finalment es fan propostes a l’Ajuntament per tal de 
millorar l’eficiència energètica de les seves 
instal·lacions. 

Per efectuar aquestes diagnosis i aquestes comptabilitats energètiques ADRINOC ha firmat un 
conveni de col·laboració amb l’Agència Comarcal de l’Energia de l’Alt Empordà. 

 

Anàlisi de la comptabilitat energètica a través  de l’eina ENEGEST 

ADRINOC, en la seva estratègia de prioritzar empreses compromeses amb el territori, va 
establir com uns dels criteris de selecció de projectes, entre d’altres, la responsabilitat social 
empresarial (RSE), entesa des de l’òptica de la gestió econòmica, social i ambiental. És per 
aquest motiu, que s’ofereix també a les empreses beneficiaries d’ajut Leader una xerrada 
informativa sobre la interpretació de la factura elèctrica i l’explicació de diferents mesures 
d’estalvi energètic, per tal de poder oferir-los eines perquè aquestes es puguin iniciar en una 
bona gestió ambiental de la seva activitat. En el marc d’aquesta jornada, que va tenir lloc el 
dimecres 5 d’octubre a les 10 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Besalú, també es va 
donar a conèixer l’eina ENEGEST, una eina gratuïta de gestió energètica per a empreses o 
particulars. La jornada va comptar amb 14 assistents.  

Així doncs, ADRINOC va oferir a les empreses 
beneficiaries d’ajut Leader la possibilitat de 
treballar amb l’eina ENEGEST. Finalment s’han 
presentat 8 informes energètics de diferents 

empreses beneficiàries d’ajut Leader en diferents convocatòries. 
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Treball a les escoles 

S’ha realitzat un estudi a l’Escola CEIP de Tortellà (Garrotxa) 
per tal de sensibilitzar a l’alumnat sobre temes d’eficiència 
energètica i treballar-ho com a projecte educatiu.  

En paral·lel a aquesta actuació, també s’han fet  diferents 
sessions de sensibilització energètica a les escoles de la ZER 
Llierca.  

 

Càlcul petjada CO2 en producte agroalimentari 

S’ha realitzat un estudi per a calcular la petjada de carboni de productes agroalimentaris. Per 
realitzar aquest càlcul s’ha utilitzat l’estàndard PAS 2050 i els informes s’han redactat en base 
la ISO 14064-1 per tal d’ homologar-se als informes requerits per una possible certificació de la 
petjada de carboni. En el cas d’ADRINOC, s’ha treballat amb la DOP Fesols de Santa Pau 
(llegum). Aquestes dades obtingudes han de servir per a facilitar informació al consumidor, 
alhora que posar en valor el producte. 
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Al llarg del 2016, ADRINOC ha participat en diferents activitats arreu del territori vinculades a 
la promoció del desenvolupament rural i sostenible. Aquí donem compte de totes elles. 

 

12 de febrer de 2016, Olot, IV Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural 

El 4rt Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural pretén ser un punt de trobada on els joves 
emprenedors del món rural que vulguin iniciar una activitat puguin aprendre d’experiències 
iniciades per altres joves que han aconseguit portar la seves idees empresarials a bon port. 

La trobada està organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
amb la col·laboració del grup Leader ADRINOC i del Centre Integral de Formació Professional 
de la Garrotxa. 

 

 

Altres activitats realitzades al llarg del 2016 
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9 de març, Castellfollit de la Roca, Acte de lliurament de certificats a les empreses socialment 
responsables 

71 empreses Leader  que es van 
acollir al projecte Gestió Sostenible 
Rural van rebre el diploma que les 
reconeix com a empreses socialment 
responsables. L’acte va estar presidit 
per Oriol Ansón, director general de 
desenvolupament rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

L’acte de reconeixement també va comptar amb una ponència de Josep M. Canyelles, expert 
en Responsabilitat Social, que sota el títol “Estat de situació de l’RSE a Catalunya i iniciatives 
que s’estan impulsant per tot el territori català” va servir per exposar les experiències més 
notables que actualment es desenvolupen en l’àmbit de la RSE a Catalunya. A més, 
responsables de les empreses Llagurt, Hidrocolor i Granel també van donar a conèixer les 
seves bones pràctiques i experiències en l’àmbit de la Responsabilitat Social. 

Un total de 352 beneficiaris d’ajuts Leader de Catalunya en el marc del PFDR 2007-2013 han 
acreditat la implementació de processos de millora en l’àmbit econòmic, ambiental i social de 
la seva activitat. Aquesta jornada, va servir, doncs, per donar clausura als ajuts Leader d’aquest 
període de programació. 
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10 de març, Vilafant, Xerrada sobre RSE a l’Instititut 

ADRINOC va impartir una xerrada sobre Responsabilitat Social Empresarial a 25 alumnes de 
primer de Batxillerat i primer de Cicle Formatiu de Grau Mig en Activitats Comercials de 
l’Institut de Vilafant. Aquesta formació s’emmarca en el programa anual d’accions de 
sensibilització en RSE que impulsa ADRINOC arreu del territori. 

 

4 de novembre, Olot, Visita del grup Leader basc ADR-Enkarterrialde 

Una representació de l'Associació de Desenvolupament 
Rural de la zona d’Enkarterrialde al País Basc va visitar 
ADRINOC per conèixer el model de desenvolupament 
econòmic del territori. La visita tècnica s’emmarcava en 
el seu projecte “Vía Verde Montes de Hierro: del 
recurso al producto generador de riqueza y empleo en 
la comarca”, a partir del qual també van conèixer el 
funcionament del model de les Vies Verdes  i d’altres entitats del territori amb activitats 
vinculades al cicloturisme com ara el Consorci Salines Bassegoda o l’Associació Turisme 
Garrotxa. 

 

Participació en el projecte FOCUS, Respon.Cat 

Des d’ADRINOC s’ha participat en diferents sessions del projecte 
FOCUS de Respon.cat, en el qual es treballa el concepte de Territori 
Socialment Responsable (TSR).  

 

Comissió Tècnica de la CETS 

ADRINOC forma part de la Comissió Tècnica de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc 
Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa. 

Al llarg del 2016 ADRINOC ha assistit a les diferents reunions de la comissió per tirar endavant 
el seu Programa d’Actuacions 2016 – 2020. 
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Jornades PATT (Pla Anual de Transferència Tecnològica) 

Les Jornades PATT són jornades formatives que s’acullen al programa de transferència 
tecnològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

Al llarg del 2016, ADRINOC ha organitzat 6 jornades formatives: 

 Com elaborar una memòria de sostenibilitat,  25 de novembre, Figueres: 18 
assistents 

 Màrqueting digital: com fer la meva empresa visible a Internet, 28 de novembre, 
Sant Gregori: 12 assistents 

 Noves eines de màrqueting per a empreses i emprenedors de zones rurals,  30 de 
novembre, Sant Julià del Llor- Bonmatí: 8 assistents 

 Diagnosi per a la resiliència: una eina innovadora per a transformar reptes en 
oportunitats, 2 de desembre, Olot:  9 assistents 

 Com elaborar un pla de comunicació per activitats eqüestres, 13 de desembre, Sant 
Feliu de Pallerols: 20 assistents 

 Nous usos de la pedra seca, 17 de desembre, Les Preses: 10 assistents 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


