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L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya 

(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. 

ADRINOC, al igual que la resta de grups Leader catalans, té com a objectiu prioritari 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. 

En paral·lel a aquest objectiu, el punt principal de la seva estratègia consisteix a 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. 

Tot això ho trobareu més detallat en la memòria que us presentem a continuació. Aquesta 

memòria anual de l’entitat, que és l’instrument de comunicació i transparència d’ADRINOC, 

també ens serveix com guia de millora continua a partir de la qual podem comprovar el nivell 

del compliment dels nostres objectius, i avaluar els nostres progressos. 

Així doncs, en aquesta memòria podreu trobar un resum de les actuacions que ADRINOC ha 

portat a terme al llarg del 2017 tant a nivell d’ajuts Leader com de projectes de cooperació. Us 

animem a consultar-la! 
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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 productes 

Estratègia 
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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. 
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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. 

 

L’equip tècnic de l’entitat és el següent: 

• Gerent: Jordi Terrades Burniol 

• Tècniques seu Garrotxa: Remei Casadevall Serrallonga, Esther Ferrer Geli  

• 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. 

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'Associació i n’ostenta la seva representació. En la data 

d’abast d’aquest informe està constituïda per trenta-un socis, onze socis del sector públic i vint 

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 

Adreça electrònica  info@adrinoc.cat  

Web www.adrinoc.cat  

Horari d'atenció al públic De dilluns a divendres de 9 a 14h De dilluns a divendres de 9 a 14h 

Funcionament de l’Associació 
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socis privats. Tot seguit es relacionen els representants de les entitats sòcies, actualitzats, a data 

de la memòria. En l’anualitat 2017 s’ha reunit 2 vegades. 

ENTITAT REPRESENTANT 

Cambra de Comerç de Girona Esmeragdo Masias Padrosa 

CCOO Joan Correa López 

UGT Xavier Casas Roqué 

Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Gerard Gummà Brugués 

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 Joaquim Coll Teixidor 

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 Marc García Nadal 

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, en la data d’abast d’aquesta memòria, és la 

següent: 

 

Número de Juntes realitzades al llarg del 2017: 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 Xavier Casas Roqué Vocal 

Cambra de Comerç de Girona Esmeragdo Masias Padrosa Vocal 

Diputació de Girona Josep Antoni Frias Molina Vocal 

Consell Comarcal de la Garrotxa – Ajuntament d’Olot 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 – Repres. Municipis Joan Albert Teixidor Vocal 

Consell Regulador de la DO Empordà Antoni Roig Castella Vocal 

Associació Alt Empordà Turisme Joaquim Coll Teixidor 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 Marc García Nadal 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 l’actual Comissió Tècnica: 

ENTITAT I CÀRREC NOM 

Gerent ADRINOC Jordi Terrades 

Tècnica ADRINOC Remei Casadevall 

Tècnica ADRINOC Sílvia Vidal 

Tècnica ADRINOC Esther Ferrer 

OC DARP Garrotxa Montserrat Colàs 

OC DARP Alt Empordà Jordi Vergés  

OC DARP La Selva Carles Ros 

En l’anualitat 2017 la Comissió Tècnica s’ha reunit  2 vegades 

 

Actual composició de la Comissió de Seguiment: 

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 2017 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). Aquest 2017 també s’ha 

incorporat a ARCA el grup d’acció local pesquer, el GALP Costa Brava. 

ARCA 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; 

Aquest 2017 ADRINOC ha participat a les diferents juntes i assembles d’ARCA: 

• 11 de gener. Junta i Assemblea General d’ARCA (Barcelona) 

• 16 de febrer. Junta extraordinària d’ARCA (Montblanc) 

• 15 de març. Junta d’ARCA (Queralbs) 

• 14 de juny. Junta i Assemblea General d’ARCA (Talamanca) 

• 26 de setembre. Junta extraordinària d’ARCA (sessió virtual) 

• 13 de desembre. Junta i  Assemblea General d’ARCA (Barcelona) 
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També aquest 2017 ADRINOC ha participat en les següents jornades formatives organitzades 

per ARCA: 

• 23 de gener. Jornada sobre projectes de cooperació Leader (Mollerussa) 

• 29 de juny. Jornada sobre projectes de cooperació Leader (Tàrrega) 

• 31 d’agost. Jornada sobre projectes de cooperació Leader (Lleida) 

• 14 de setembre. Formació ARCA: Plataforma gestió expedients (Barcelona) 

• 15 de setembre. Jornada de presentació dels grups Leader “Cooperar per un medi rural 

viu” (Barcelona) 

Aquest 2017 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 seguit treballant en 

el projecte “BCN Smart Rural”, un projecte per impulsar estratègies 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.  

També aquest 2017 i davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un 

“Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de 

Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea”, amb un primer 

redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el sector primari, ARCA i els grups d’acció local 

que representa, i per extensió tots els agents socioeconòmics que s’hi ha volgut sumar i que 

actuen als territoris rurals (siguin públics i/o privats), hem tirat endavant una moció a la llei i una 

campanya de sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones 

sobre la importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament 

integrador que haurien de tenir les polítiques en els nostres territoris rurals.  Aquesta campanya 

ha servit per posar en valor el Programa Leader com a l’únic que destina fons exclusivament a 

territoris rurals, amb visió de potenciar dinàmiques de cooperació/concertació entre els agents 

dels territoris amb la intenció d’enfortir la diversificació econòmica, la innovació territorial, la 

millora dels serveis i la qualitat de vida d’aquests. 
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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 de l’anualitat 2017 han estat els següents: 

 

 

 

 

Comptes de l’entitat 
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Durant l’anualitat 2017 s’han rebut unes 80 consultes relacionades amb els ajuts Leader i s’han 

gestionat les convocatòries d’ajut Leader següents: 

 

• 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. 

En aquest 2017 s’ha tancat el procés dels expedients presentats en la convocatòria d’ajuts 

Leader 2016. Recordem que en aquesta convocatòria d’ajuts vam rebre 96 sol·licituds. Un cop 

tramitats tots aquests expedients, només 21 projectes van ser resolts favorablement. 

Les xifres finals d’aquesta convocatòria d’ajuts en relació a projectes certificats són, doncs, les 

següents: 

Projectes certificats convocatòria ajuts Leader 2016 

Comarca Projectes Import Inversió % mitjà de l'ajut Import Ajut 

Alt Empordà  8 566.806,09 € 28,71% 164.526,39 € 

Garrotxa 12 1.223.893,43 € 31,11% 382.747,50 € 

Gironès 1 315.843,40 € 31,60% 99.806,51 € 

La Selva 0 - - - 

Osona 0 - - - 

Pla de l'Estany 0 - - - 

TOTAL 21 2.106.542,92 30,47% 647.080,40 

 

 

 

 

 

Ajuts Leader 
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A principis de l’any 2017 es va tancar la convocatòria d’ajuts Leader 2016.2 que s’havia convocat 

a finals del 2016: 

• 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). 

 

Les xifres finals d’aquesta convocatòria d’ajuts van ser les següents: 

Pressupost ADRINOC: 668.642,24 € 

Comarca Sol·licituds 
Inversió 

sol·licitada 
Ajut sol·licitat 

Alt Empordà  12 1.283.155,03 € 513.261,89 € 

Garrotxa 20 3.207.780,13 € 938.569,06 € 

Gironès 4 623.398,62 € 234.447,45 € 

La Selva 2 349.241,79 € 119.329,29 € 

Osona 2 122.420,49 € 72.894,65 € 

Pla de l'Estany 0 -  -  

TOTAL 40 5.585.996,06 € 1.878.502,34 € 

 

ADRINOC va rebre un total de 40 sol·licituds, de les quals només a 18 se’ls va poder emetre 

resolució favorable atès el pressupost disponible i aprovat per a aquesta anualitat: 

Sol·licituds 2016.2 amb resolució d'aprovació d'ajut 

Comarca Projectes Import Inversió % mitjà de l'ajut Import Ajut 

Alt Empordà  8 1.018.806,80 € 31,88% 324.755,00 € 

Garrotxa 6 658.887,78 € 21,90% 144.328,99 € 

Gironès 2 284.002,89 € 30,66% 87.088,33 € 

La Selva 2 335.706,66 € 33,50% 112.447,86 € 

Osona 0 - - - 

Pla de l'Estany 0 - - - 

TOTAL 18 2.297.404,13€ 29,10% 668.620,18 
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Així doncs, a aquests 18 projectes se’ls ha estat acompanyant i assessorant al 2017 per tal que 

les seves inversions es duguin a terme i puguin certificar el seu ajut de cares el 2018. 

 

Finalment, durant aquesta anualitat 2017 s’ha convocat la tercera convocatòria d’ajuts Leader: 

• ORDRE ARP/203/2017, de 29 d’agost, per la qual es modifica l’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/2198/2017, de 5 de setembre, per la qual es convoquen els 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) 

corresponents a l'any 2017. 

En aquesta tercera convocatòria d’ajuts Leader s’han realitzat les següents sessions 

informatives: 
 

Dimecres 4 d’octubre 

10h – Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a Figueres (C/ Nou, 48) 

Dijous 5 d’octubre 

11h – Sala de Plens del Consell Comarcal de la Garrotxa a Olot (Av. Onze de setembre, 22) 

Divendres 27 d’octubre 

10h – Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a Figueres (C/ Nou, 48) 
 

Les xifres finals d’aquesta convocatòria d’ajuts han estat les següents: 

Sol·licituds 2017 pendents de resolució d'aprovació d'ajut 

Comarca Projectes Import Inversió % mitjà de l'ajut Import Ajut 

Alt Empordà  9 182.069,14 € pendent pendent elegibilitat 

Garrotxa 19 141.120,57 € pendent pendent elegibilitat 

Gironès 1 29.304,28 € pendent pendent elegibilitat 

La Selva 2 330.326,61 € pendent pendent elegibilitat 

Osona 1 49.566,94 € pendent pendent elegibilitat 
Pla de l'Estany 0 - pendent pendent elegibilitat 

TOTAL 32 732.387,54 €   
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En relació als ajuts Leader, 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.  

Des de l’entitat financera s’ofereixen 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 poden 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. 
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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, des del 2016, treballa en el projecte estratègic de territori “Activitats eqüestres, 

una alternativa econòmica en zones rurals”, ja que s’ha detectat 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 (2017): 

Després que al 2016 s’elaborés la diagnosi general El sector eqüestre 

a Catalunya i el seu potencial de desenvolupament als territoris 

rurals; i la diagnosi territorial Potencialitats i necessitats al territori 

Leader ADRINOC i la seva àrea d’influència, aquest 2017 s’han 

executat les següents accions: 

 

Ampliació de col·laboradors del projecte: recerca de finançament 

S’han mantingut reunions i contactes per aconseguir la implicació i complementar el 

finançament del projecte amb entitats del sector: Federació Catalana d’Hípica i l’ Associació de 

Centres Eqüestres Esportius de Girona (ACCEGi). 

També s’ha aconseguit col·laboració de les empreses: Decathlon de Figueres i  Equi Passió 

(botiga d’hípica online). 

 

 

 

Projecte estratègic 
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Grups de treball per a la cohesió territorial del sector eqüestre: assessorament per a la seva 

estructuració i desenvolupament de 3 accions pilot 

Segons la vessant a la qual pertanyen, els grups estan formats per centres eqüestres, clubs, 

centres d’equinoteràpia, d’activitats assistides amb cavalls, entitats del món eqüestre i entitats 

vinculades a l’Administració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accions realitzades amb cadascuna de les vessants: 

o Vessant esportiva 

Jornada anual “Dia a cavall”, celebrada el dissabte 16 de setembre de 10 a 13h (de 10 a 

12.30h amb activitats ofertes per cada centre i a partir de les 12.30h, una activitat de 

demostració d’alguna disciplina i/o tècnica concreta). Enguany han participat 18 centres 

amb una assistència de 854 persones. Els centres eqüestres han registrat 261 reserves 

prèvies, 438 participants a passejades i 312 a tallers. La jornada ha tingut un impacte 

posterior d’un total de 22 nous clients aliens al món eqüestre. 
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o Vessant social- terapèutica 

Trobades de treball interdisciplinari en Teràpies Assistides amb Cavall (TAC). 

En la primera trobada, al PoniClub Girona (municipi de Sant Gregori), s’han presentat 

els respectius projectes dels centres que hi participen (ja iniciats o en fase de projecte) 

i s’ha donat a conèixer quines són les fases de creació d’un centre terapèutic (aspectes 

legals i normatius vinculats als centres d’equinoteràpia i activitats assistides amb cavalls) 

amb la participació de l’economista Josep Anguera. 

 

o Vessant turística 

Es va decidir treballar en l’acció turística “Xarxa Camins Intercentres”, i s’han proposat 

5 rutes per anar a cavall que estan vinculades amb els allotjaments i centres hípics 

participants en el projecte. 

Mentre es continua en el treball d’aquesta xarxa, 

s’ha cregut oportú fer formació i assessorament als 

centres en la creació d’un nou producte de turisme 

eqüestre de caire introductori i pedagògic al món del 

cavall, adreçat a famílies i nens petits, parelles i 

grups d’amics, persones totes elles desconeixedores 

del món del cavall i de la pràctica eqüestre. Aquesta acció es continuarà treballant en el 

2018. 

 

 

Identificació de documents i fons d'investigació sobre els beneficis de la pràctica eqüestre 

Es va considerar com a actuació clau i prioritària, canviar la 

imatge que actualment té l’imaginari col·lectiu sobre el 

sector eqüestre associat a un sector elitista i de classes 

benestants en les grans àrees urbanes; però res a veure 

amb la seva realitat de la seva pràctica a les zones rurals.  

S’ha elaborat un informe a partir de diferents documents 

científics nacionals i internacionals, que avalen amb rigor 

els beneficis i les seves externalitats positives, per tal de 

difondre els beneficis associats al contacte i la pràctica 

amb cavalls. 
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Fam Trip amb agents clau territorials per al coneixement del valor afegit del sector eqüestre 

Aquesta actuació de caire transversal, tenia com a objectiu millorar el coneixement sobre el 

sector eqüestre, el seu potencial i les seves externalitats positives en els territoris rurals. Alhora, 

ha permès donar a conèixer els beneficis de les diferents pràctiques eqüestres, els valors 

associats i els impactes socials i econòmics sobre el territori on es desenvolupen. 

A les visites de la vessant esportiva i turística han participat 10 professionals dels àmbits de 

l’ensenyament, el turisme, l’esport i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de 4 comarques (Alt Empordà, la Garrotxa Gironès i Osona). 

     

 

Formació pel sector eqüestre: preparació d'un intercanvi de coneixement d'altres models 

Intercanvi dirigit a professionals de centres, clubs, escoles d’hípiques i centres eqüestres en 

general de la zona ADRINOC i la seva àrea d’influència, i a professionals de l’àmbit turístic 

vinculats a l’administració local. 

La zona escollida va ser la Provence, França, per la qualitat, diversitat de centres i proximitat a 

Catalunya, i es va contactar amb un dels centres hípics de referència de la zona, “Poney Club 

d’Avignon” gestionat per Elisa i Marie Moya, dos professionals eqüestres reconegudes 

internacionalment per la seva professionalitat i categoria. A través del seu coneixement es va 

poder contactar i visitar els altres dos centres de referència tant a nivell social-terapèutic com 

turístic. 

L’intercanvi es va realitzar el 19 i 20 de juny de 2017 amb 10 assistents (8 professionals i 2 

persones de l’equip tècnic), amb una valoració global de 5/5 en un 87,5% dels assistents i una 

valoració de 4/5 pel 12,5% restant dels assistents. 
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ADRINOC també participa en projectes de cooperació  tant a nivell  nacional com català. 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, ja sigui entre territoris rurals d’una mateixa regió o país, entre diferents estats 
membres, o bé amb països tercers. 

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.  

Així doncs, en consonància a la seva estratègia, ADRINOC ha participat aquest 2017 en els 
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. El projecte té com a objectiu divulgar, mantenir i catalogar les 
construccions de pedra seca i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el 
desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil. 
 

• 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. 
 

• 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.  

• Leader Natura: Aquest projecte liderat pretén el desenvolupament socio-econòmic en 
espais naturals de Catalunya i les seves àrees perifèriques i d’influència, incloses en 

Projectes de cooperació 
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territori Leader i en coordinació amb els agents i empreses locals implicades, fent-los 
compatibles amb la conservació i sostenibilitat de l’entorn i amb les activitats que s’hi 
duen a terme.  
 

• 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”. 
 

• 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.  
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COL·LABORAxPAISATGE (2017) 

En aquest projecte, que compta amb la col·laboració de 

l’Observatori del Paisatge de Catalunya, al llarg del 2017 s’han 

realitzat les següents actuacions: 

 

Comunicació i difusió de l’App Pedra Seca 

L’App de la Pedra Seca té com a finalitat la d’esdevenir un complement del portal col·laboratiu 

“Wikipedra” com a mitjà de consulta in-situ, tot oferint una eina de camp que facilita la 

localització i catalogació de barraques/construccions en mobilitat. Aquesta App pretén 

esdevenir un nou canal de promoció de la iniciativa, així com apropar-la a un espectre d’usuaris 

menys especialitzat. 

L’App de la Pedra Seca es va publicar l’abril de 2017 per Android i iOS, i es va iniciar un seguit 

d’accions per donar-la conèixer, comunicar-la i difondre-la, tant a nivell més local com a nivell 

general de Catalunya. 

 

Els principals materials dissenyats i produïts per a la comunicació de l’App han estat banners 

estàtics i dinàmics per a web, un punt de llibre i un globus gràfic, materials sempre alineats amb 

la imatge gràfica de l’App de Pedra Seca. 
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Per altra banda, l’App es va presentar a la 4a edició de premis RuralApps en la categoria de 

Ciutadania i al mes de setembre va sortir a l’Espai Internet de TV3. 

 

També al llarg del 2017 s’han realitzat diferents actualitzacions de l’App. Actualment hi ha 

disponible la versió 1.3. 

 
Producte pedagògic de Pedra Seca per a les escoles 

S’ha treballat en l’edició d’un recurs pedagògic per a donar a conèixer a primària i secundària el 

valor de la pedra seca.  

Gràcies a la complicitat del projecte amb el Centre de Recursos Pedagògics dels Serveis Educatius 

de l’Alt Empordà, el material desenvolupat així com la proposta formativa que l’acompanya 

passarà a formar part del catàleg de materials disponibles per a les escoles i instituts de l’Alt 

Empordà. 

El recurs pedagògic té el format d’una exposició gràfica sobre pedra seca i consta de 24 panells. 

Aquest material expositiu va acompanyat del corresponent dossier formatiu per al docent i per 

a l’alumnat. A la vegada el material es complementa amb un espai web/repositori que 

acompanya l’exposició itinerant i la complementa:  

https://sites.google.com/site/totunmonenpedraseca 
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Edició d’un manual pràctic de pedra seca 

S’està impulsant l’elaboració d’un futur codi tècnic de construcció en pedra seca que aporti una 

informació necessària per a definir uns requeriments bàsics que han de permetre validar noves 

construccions de pedra seca. 

Al ser una publicació de gran complexitat, la seva producció s’allargarà més d’un exercici. Es 

preveu tenir un document inicial a principis de 2018. 

 

Publicació "La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social" 

S’ha començat a treballar en una publicació que recollirà experiències relacionades amb la pedra 

seca que puguin ser exemplificadores per a transferir-se a altres territoris. Actualment en fase 

de conceptualització, recerca i elaboració de continguts, es preveu la seva publicació durant el 

primer trimestre de 2018. 

 

 
Trobades de Pedra Seca 

Durant el 2017 s’ha participat en la IX Trobada 

d’estudis per a la preservació del patrimoni de 

la Pedra Seca als països catalans. Pedra seca – 

Pedra viva (Les Valls del Montcau, 20, 21 i 22 

d’octubre de 2017). 
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Participar en aquesta trobada ha servit per donar a conèixer el projecte i les eines 

desenvolupades, alhora que mantenir contacte i buscar sinergies amb tot el col·lectiu relacionat 

amb les construccions de pedra seca. 

També s’ha donat a conèixer el projecte a la “II Jornada de patrimoni cultural: Memòria i futur 

del paisatge: activant el patrimoni”, que va tenir lloc a l’Auditori de la Pedrera el 7 de novembre. 

 
Formacions de pedra seca 

Aquest 2017 s’ha realitzat una jornada formativa sobre pedra seca en el marc de la formació 

PATT del DARP, Pla Anual de Transferència Tecnològica (veure apartat corresponent a la 

memòria).  

Construcció i recuperació de feixes i parets de pedra seca a La Garriga d’Empordà, 4 de 
novembre, Llers: 19 assistents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboració d’inventari de coneixedors i professionals en pedra seca 

Aquest 2017 ADRINOC ha treballat en l’elaboració d’un inventari d’experts i professionals 

vinculats amb la tècnica constructiva de la pedra en sec per tal de garantir, tant com es pugui, 

que el seu coneixement serà tingut en compte en posteriors normatives i regulacions del sector. 

Aquest inventari es tradueix en una base de dades digital d’experts professionals de la 

construcció de la pedra seca que ens permet centralitzar la informació recollida i servir-la segons 

les necessitats que es plantegin, també en el moment de la recollida de dades, cosa que agilitza 

molt aquesta tasca i permet que l’inventari es mantingui actualitzat i disponible al llarg del 

temps. Un primer pas que ha de permetre tenir una radiografia de la situació actual i a partir de 
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la qual es podrà començar a dissenyar, juntament amb l’administració i altres agents implicats, 

l’estratègia que cal seguir per aconseguir el reconeixement oficial d’aquest ofici. 

 

Accions pilot 

La primera acció pilot s’ha realitzat a l’Alt Empordà i s’ha concretat en una formació específica 

per als alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) del Castell de Sant Ferran de 

Figueres, un programa avalat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

que es dirigeix a alumnes amb necessitats especials en la seva formació acadèmica i professional.  

En aquesta formació, els alumnes de la UEC van poder conèixer les principals tipologies i els 

principals elements constructius de pedra seca. A les sessions pràctiques es van treballar els 

murs de marge, els murs exempts i els murs circulars. 

La formació, impartida per l’Escola Foresterra-Associació Prat Comú, es va realitzar en grups de 

5 alumnes que van poder realitzar diverses pràctiques constructives als patis del Castell de Sant 

Ferran.  

 

Finalment també s’ha realitzat una acció pilot a la 

Garrotxa. En el cas de la Garrotxa l’actuació pilot de 

pedra seca s’ha realitzat en col·laboració amb el Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG), 

que alhora té un acord amb l’Ajuntament d’Olot, i ha 

consistit en la reconstrucció d’un mur de pedra seca en 

una finca al costat de l’Hospital d’Olot (finca Pla de 

Bosquet). Aquesta actuació s’emmarca en la regulació 

de l’ús d’aquesta finca mitjançant la recuperació i el 

reaprofitament d’una petita zona boscosa forestal 

actualment en desús i que s’utilitzaria com espai 

terapèutic i d’esbarjo per a malalts i visitants. 

Des del projecte COL·LABORAxPAISATGE hem donat 

suport a la reconstrucció del mur de pedra seca que 
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consta a la finca per tal de posar en valor la pedra seca i la seva funció. Per una banda es vol 

visualitzar i difondre aquest tipus de construccions als visitants, alhora que sensibilitzar la 

població sobre aquest patrimoni natural i cultural que és la pedra seca. 

 

Dinamització del voluntariat per conservar el paisatge i promoure el desenvolupament local 

ADRINOC va participar el passat mes d’octubre de 2017 a la jornada II Reunió de treball sobre 

experiències de planificació i gestió del paisatge en l’àmbit local a Catalunya: de la participació 

a la implicació organitzada per l’Observatori del Paisatge de Catalunya i el Consorci del Lluçanès. 

També es va assistir a la I Reunió de Validadors de l’App Pedra Seca i Wikipedra, que va tenir lloc 

l’1 de desembre de 2017 a Reus. L’objectiu de la reunió era establir un espai de trobada, 

intercanvi i coordinació dels validadors de l’App Pedra Seca i la Wikipedra. En aquesta primera 

trobada es pretenia elaborar i acordar uns criteris comuns de validació per aquelles persones 

que coordinen els diferents apartats d’aquestes eines per a inventariar construccions de pedra 

seca. 
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GUSTUM (2017) 

Les accions a les quals ADRINOC ha donat suport des del projecte Gustum 

aquest 2017 han estat les següents: 

 

Suport a la campanya 'Sopars maridats' 

ADRINOC ha donat suport a la campanya de comunicació dels ‘Sopars maridats’, unes jornades 

gastronòmiques que sorgeixen del treball conjunt entre productors, restauradors i administració 

amb la voluntat de la potenciar els productes locals en els restaurants de la zona (l’Empordà). 

Alternativament, del febrer al juny del 2017, els restaurants adherits als col·lectius de cuina de 

l’Empordà oferien, un dia en concret, plats elaborats amb productes locals i maridats amb un vi 

de la DO Empordà. En aquest projecte hi havia implicades les dues denominacions d'origen de 

la zona, la DO Empordà (vi) i la DOP Oli de l'Empordà, la IGP Poma de Girona, la marca de garantia 

Productes de l'Empordà, els dos col·lectius de cuina de l'Empordà i l'Associació Empordà 

Turisme. 

Aquesta actuació s’ha completat amb el suport directe a productors agroalimentaris amb 

l’edició de vídeos promocionals per tal que aquests els puguin utilitzar en campanyes de 

promoció similars a aquesta. 

   

 

Xarxa local de mercats setmanals 

Aquesta acció pretén revaloritzar i visualitzar els mercats setmanals com a mediadors de la 

cultura i la gastronomia del món rural, així com posar en valor el producte de proximitat com a 

element de desenvolupament econòmic i cohesió social a les zones rurals. 
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Concretament, aquesta acció s’ha centrat en potenciar els mercats de Sant Feliu de Pallerols, les 

Planes d’Hostoles, Amer, la Cellera de Ter, Anglès i Bonmatí, i la seva realització s’ha dut a terme 

en diferents fases:  

o Elaboració de la diagnosi territorial i de la 

xarxa de productors per tal d’identificar i 

caracteritzar el teixit productiu de la zona 

objecte d’estudi. Anàlisi de l’estat actual dels 

mercats setmanals d’aquesta zona. 

o Creació d’una plataforma per coordinar els 

diferents ajuntaments implicats per tal de 

promoure els mercats setmanals com a eina de 

promoció turística i creació de noves 

oportunitats empresarials. 

o Visualització d’aquesta coordinació als 

mercats i productors locals. 

 

 

 

Assessorament i formació per a productors agroalimentaris 

A través del projecte Gustum, 7 productors agroalimentaris de la zona d’ADRINOC han rebut un 

assessorament personalitzat en diferents temàtiques relacionades amb el funcionament de 

l’empresa (gestió econòmica, màrqueting, etc.), que s’ha complementat amb formació 

específica. 
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COWOCAT_RURAL (2017) 

ADRINOC porta participant a Cowocat_Rural des que es va iniciar aquest 

projecte el 2014. Aquest 2017 les accions realitzades en el marc del 

projecte han estat les següents: 

 
Xarxa de coworkers 

Prospecció per tal de localitzar i entrevistar professionals del territori que siguin potencials 

coworkers i tinguin interès en aquest sistema de treball. La base de dades de coworkers creada 

l’any 2016 s’ha ampliat i actualitzat mitjançant entrevistes personals. 

 

Formació per a coworkers 

Jornada formativa “Taller de Lego Serious Play”, 11 d’octubre, Navata, 8 assistents.  

Lego Serious Play és una metodologia per gestionar 

problemes complexos i fomentar el treball col·laboratiu. 

És una tècnica per facilitar la reflexió, la comunicació i la 

resolució de problemes que poden utilitzar les 

organitzacions, els equips de treball i les persones en 

general. Aquesta metodologia parteix d’un procés de 

formació i transformació estratègica, innovadora i 

profundament vivencial, ja que està demostrat que jugant 

podem aprendre i comprendre millor nostre entorn 

laboral i personal, les seves característiques, possibilitats i potencialitats. 

 

Xarxa d’espais de coworking en àmbit rural 

Al llarg del 2017 s’ha fet una tasca de recopilació d’informació de nous espais de coworking 

existents i de promoció de la creació de nous espais. S’ha extret la informació per ampliar i 

actualitzar la base de dades d’espais de coworking del territori.  

Els 5 espais en funcionament que hi ha actualment a la zona són: 

o Espai Navata coworking a Navata.  

o Núria Social a Olot.  

o Nèctar a Vilanova de Sau.  

o Foxnice a Olot. 

o Processos a Olot. 
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Plataforma digital 

S’han intensificat les tasques de promoció de la 

plataforma Cowocat Rural. Actualment hi ha 10 

coworkers del territori ADRINOC donats d’alta a la 

plataforma.  

 

 

 

Trobada de coworkers 

Des del projecte Cowocat Rural al 

territori ADRINOC s’ha participat en la 

trobada organitzada per Cowocat 

Rural per a dinamitzar espais de 

coworking  a les zones rurals de 

Girona, el 7 de juliol del 2017.  

 

 

 

Assessorament en coworking rural i en la creació i dinamització d’espais 

S’ha assessorat a diferents iniciatives d’obertura d’espais de coworking i s’ha donat a conèixer 

què és el coworking a la 3a Setmana de l’emprenedoria d’Olot amb la sessió “Coworking, molt 

més que compartir espais”.  
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LEADER NATURA (2017) 

Repàs de les actuacions realitzades en el marc del projecte Leader Natura 

durant el 2017: 

 

 

Valorització del cel nocturn com a element turístic 

Una de les possibilitats dels territoris rurals on 

hi ha poca densitat de població i baixa 

contaminació lumínica és l’oportunitat de 

posar en valor l’observació del cel nocturn 

entorn els naturals. 

En aquest sentit s’ha elaborat una diagnosi 

sobre el cel nocturn a la zona d’ADRINOC, 

juntament amb una formació sobre les 

possibilitats per a al sector turístic. I alhora, 

s’ha creat una fitxa per posar en valor i 

visualitzar aquest tipus d’experiències a la zona de l’Alt Empordà. 

Trobareu més informació de la diagnosi del cel nocturn en el següent enllaç:  

http://adrinoc.cat/ca/entitat/projectes-de-cooperacio/leader-natura/ 

 

Formació per a empreses turístiques 

Jornada formativa  “Model Canvas i model Estratègic de comercialització i comunicació, 27 de 

setembre, Olot, 8 assistents.  

Formació adreçada a empreses del sector turístic que vulguin millorar la comercialització dels 

seus productes ecoturístics i que vulguin millorar la comunicació general del seu negoci. 
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ODISSEU (2017)   

 
 

 

 

Viure a Rural  

Durant el 2017 s’ha creat la plataforma “Viure a Rural”, una plataforma virtual amb recursos i 

serveis que hom pot necessitar a l’hora d’establir-se a una comarca rural de Catalunya. A través 

d’aquesta plataforma es pretén afavorir el retorn del talent jove al món rural. 

Viure a rural vol facilitar l’accés als recursos i serveis que podem trobar en els municipis rurals 

Leader de Catalunya. Des d’un mateix lloc web es proporciona informació bàsica, útil i 

actualitzada dels recursos d’aquests territoris tant diversos que tenen en comú una sèrie d’ 

identitats rurals. El programa Odisseu  amb la voluntat d’apropar i visibilitzar aquests territoris i 

llurs recursos i serveis ha creat aqueta eina per a  tothom que ho necessiti: joves que volen 

establir-se o retornar, famílies que inicien el seu projecte en un entorn rural, empreses i entitats 

que volen posar en marxa nous projectes. 

En aquesta plataforma s’hi poden trobar tots aquells recursos que tenen a veure amb la vida 

quotidiana de les persones, a nivell individual i col·lectiu, com són: habitatge, treball i 

emprenedoria, salut, esports, educació, lleure, cultura i medi ambient. 

ADRINOC ha incorporat els recursos de la Vall de Llémena i els de la comarca de la Garrotxa, i 

periòdicament s’aniran ampliant els continguts informatius i el nombre de recursos. 
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Beques Odisseu  

Durant el 2017 s’ha publicat una nova convocatòria de Beques Odisseu (Ajuts al Pràcticum), amb 

l’objectiu que joves universitaris puguin fer pràctiques remunerades a empreses de les zones 

rurals. 

ADRINOC ha fet difusió a tot el seu territori d’aquestes  beques que compten amb  fons del DARP 

i la DG Joventut i alhora financen part del cost de les pràctiques a les empreses que s’hi acullin. 
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ENFOCC (2017) 

 

 

 

Projecte CLIMA 

L’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura ha continuat promovent el  

projecte CLIMA BM-Rural juntament amb els Grups Leader de 

Catalunya, entre ells ADRINOC, i el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació. Cal destacar que Clima BM-Rural és un 

dels projectes de tot l’Estat seleccionat dins de la convocatòria de 

Projectes Clima del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 

(MAGRAMA). 

Així, des del projecte BM-Rural es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al territori, 

tant en el sector públic com en el sector privat. Aquesta iniciativa possibilita 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.  

Durant el 2017 s’han fet pagaments de les compensacions de les emissions de CO2 

corresponents a les calderes seleccionades al 2016. 
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Al llarg del 2017, ADRINOC ha participat en diferents activitats arreu del territori vinculades a la 

promoció del desenvolupament rural i sostenible. Aquí donem compte de totes elles. 

 

22 de febrer de 2017, Olot, V Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural 

El 5è Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural és una continuïtat dels que s’han celebrat.  

El Fòrum 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 2017 
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Jornades PATT 

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 2017 ADRINOC ha organitzat 7 jornades  formatives, algunes d’elles vinculades a 
projecte de cooperació de l’entitat: 

o L’observació del cel fosc, una oportunitat pel turisme, 27 de juny, Montagut: 10 
assistents 

o Construcció i recuperació de feixes i parets de pedra seca a La Garriga d’Empordà,  4 
de novembre, Llers: 19 assistents 

o Eines i metodologies per a millorar la productivitat del teu negoci, 16 de novembre, 
Figueres: 16 assistents 

o Introducció a la responsabilitat social empresarial, 22 de novembre, Figueres:  15 
assistents 

o Introducció a la responsabilitat social empresarial, 22 de novembre, Sant Gregori: 7 
assistents 

o Taller sobre el procediment administratiu electrònic, 14 de desembre, Olot: 38 
assistents 

o Els mercats locals, una oportunitat per als productes de proximitat, 18 de desembre, 
Amer: 10 assistents 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Jornada de resiliència territorial “La Garrotxa, 

territori resilient?” 

ADRINOC va organitzar la jornada “La Garrotxa, 

territori resilient?” per debatre i visualitzar el 

concepte de Resiliència Territorial. Finalment, 

aquesta jornada s’ha posposat al 2018 degut a la 

coincidència amb la vaga general del 8 de 

novembre. 
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Participació en la iniciativa Respon.Cat 

Des d’ADRINOC s’ha participat en diferents sessions de Respon.cat, 

iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat 

social a Catalunya: sessions de transferència del premi Territori 

Socialment Responsable (TSR) amb el qual la Garrotxa va ser 

reconeguda al 2015 - en la primera edició dels premis - , i participació 

en el grup de treball TSR i Seminari TSR+10. 

 

Col·laboració amb RSCat 

ADRINOC va participar durant el mes de 

febrer en una sessió de treball de 

RSCat, dins el marc del Consell de 

Relacions Laborals, per a explicar la metodologia del Codi de Gestió Sostenible com eina per a 

impulsar la responsabilitat social empresarial a les organitzacions. En aquesta sessió també es 

van donar a conèixer altres metodologies com ara el distintiu BCorp i l’Economia del Bé Comú. 

 

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 2017 s’han realitzat diferents sessions de la 

comissió per tirar endavant el seu Programa 

d’Actuacions 2016 – 2020. 

 

Participació en el Consell de Direcció de DinamiG 

ADRINOC forma part i participa en el Consell de Direcció de 

DinamiG, Agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa. 

Al llarg del 2017, amb una periodicitat mensual, s’han realitzat diferents sessions del Consell de 

Direcció. 

 

Participació reunions d’Empordà Turisme 

ADRINOC ha participat en diferents Comitès de pilotatge de 

l’associació Empordà Turisme, sobretot en aquells en els quals 

es tractaven els temes del turisme sostenible. 
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Visites i intercanvis d’experiències 

Aquest 2017 ADRINOC ha rebut les següents visites: 

o 13 de març. Visita del GAL polonès LGD7 Kraina Nocy i Dni. 
o 15-16 de març. Intercanvi Red Rural Nacional, projecte ENFOCC. 
o 3 de novembre. Visita estudiants de la UdG del Grau d’Enginyeria Agroalimentària. 
o 17 de novembre. Visita estudiants UPC Màster en Ciència i Sostenibilitat. 
o 29-30 de novembre. Visita d’agències de desenvolupament rural de la zona de Gorbeia 

(País Basc). 
 

 

 

 

Assistència a esdeveniments 

També aquest 2017 ADRINOC ha participat en varis esdeveniments, a destacar: 

o 9 de juny. 3es Jornades nacionals de Patrimoni Etnològic (La Vall d’en Bas) 
o 28 de juliol. Assemblea GALP Costa Brava (Girona) 
o 18-19 d’octubre. 1r Fòrum Ecoturisme, Natura, Sostenibilitat (La Vall d’en Bas) 

 

Formació equip tècnic ADRINOC 

Aquest 2017, 2 membres de l’equip tècnic d’ADRNOC han realitzat la formació: “Curso 
on line sobre financiación europea 2014-2020 y estrategias de participación” (25 
hores), realitzat per Euradia Internacional. 
 
 
 
 
 

NOTA FINAL: Tota aquesta informació la podreu trobar a la pàgina web d’ADRINOC (www.adrinoc.cat), i 
també a les xarxes socials, Facebook (Adrinoc.cat) i Twitter (@adri_noc). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


