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Memòria d’activitats

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC) és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal la promoció del
desenvolupament sostenible dels municipis rurals de les comarques de l’Alt Empordà, la
Garrotxa, Osona i el Pla de l’Estany. Com a un Grup d’Acció Local (GAL) la seva principal tasca
és la gestió dels ajuts Leader, integrats en el Programa del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya (PDR) 2007-2013. Es tracta d’uns ajuts que tenen la finalitat de millorar la
qualitat de vida a les zones rurals, augmentar la competitivitat del sector agrícola i forestal,
preservar el medi ambient i l’entorn rural i fomentar la diversificació econòmica i que estan
cofinançats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea.
Una de les funcions principals és la de fer progressar projectes empresarials o professionals
que tinguin com a base la qualitat i una gestió responsable, així com la de generar oportunitats
de futur per a les persones del territori per tal d’aconseguir un nivell de desenvolupament
econòmic, d’ocupació i de benestar sostenible.
Durant els anys 2013 i 2014, s’han gestionat les convocatòries d’ajuts Leader següents:
•

Ordre AAM/283/2011, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de
Catalunya, mesura 410, en el marc de l’eix 4 Leader, del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a
l’any 2011.

•

Ordre AAM/429/2012, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en
el marc de l’eix 4 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i
es convoquen els corresponents a l’any 2012

•

Ordre AAM/336/2013, de 16 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en
el marc de l’eix 4 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i
es convoquen els corresponents a l’any 2013

•

Ordre AAM/255/2014, de 31 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l’eix 4 Leader
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del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els
corresponents a l’any 2014.
En la convocatòria 2011 es van atorgar més d’un milió i mig d’euros que van representar una
inversió al territori de més de quatre milions. En la convocatòria 2012 es van atorgar un total
de 1.232.900€ que va representar una inversió al territori de més de 3 milions i mig d’euros. En
la convocatòria 2013 es van atorgar ajuts per gairebé 600.000€, i el 2014 s’han atorgat ajuts
per import de 591.480,66€.
La gestió i seguiment dels ajuts Leader ha suposat:
-

-

218 Entrevistes amb beneficiaris potencials d’ajuts Leader
6 Jornades informatives sobre la RSE i els processos d’implantació de polítiques
responsables
40 Empreses acompanyades de la convocatòria 2011 amb 35 entrevistes de seguiment
de Pla de millora; 26 empreses acompanyades de la convocatòria 2012 amb 78
entrevistes de pla de millora; 26 empreses acompanyades de la convocatòria 2013
amb 52 entrevistes de pla de millora i 21 empreses acompanyades per la convocatòria
2014 pendents d’implantació del Pla de millora en aquesta data.
8 Reunions de coordinació amb l’equip tècnic d’ADRI-NOC
31 Certificacions de Plans de Millora d’empreses de la convocatòria 2011 dels ajuts
Leader i 18 certificacions de Plans de Millora d’empreses de la convocatòria 2012.

També s’han realitzat jornades de difusió de la RSE a alumnes de graus formatius, 3 al 2013 i 2
al 2014.
ADRI-NOC ha organitzat els següents esdeveniments:
-

Dos actes de lliurament de diplomes als projectes Leader que ha implantat la RSE amb
el suport i col·laboració del DAAM, el primer al 2013 al Monestir de les Avellanes, i el
segon al 2014 a Falset.
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-

Formació “Els models Canvas i Timmons” amb la Fundació Seira en el marc del
projecte FES GEST Catalunya per promoure Grups d’Estalvi Solidari Territorial.

ADRI-NOC ha participat en els següents esdeveniments:
-

-

-

Trobada d’intercanvi entre grups Leader francesos i catalans a la regió francesa de
l’Auvernia, per a formació i projectes de cooperació, amb la col·laboració de Réseau
Rural Auvernia i ARCA.
1er Fòrum de Joves Emprenedors en l’àmbit Rural a Olot. Fòrum com a punt de
trobada on els joves que vulguin iniciar una activitat en el medi rural puguin aprendre
d’emprenedors que han aconseguit portar les seves idees a bon port.
Sessions de treball del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural per preparar el nou PDR 2014-2020.
Trobada anual europea de grups Leader. Event LEADER. ENRD 3rd LEADER “Building
bridges for the future” a Brussel·les.
Seminari "Produccions locals agroalimentàries i estratègies de desenvolupament
territorial" a Talarn.
Recepció d’una delegació de grups Leader de Lituània per tal de conèixer el model
d’aplicació del Leader i l’estratègia de desenvolupament territorial.
Jornada REDR “Implementación LEADER en el período de programación 2014-2020” a
San Fernando de Henares (Madrid).
Jornada del Consell de Relacions Laborals de Catalunya “El paper de les
Administracions Públiques en la gestió de la Responsabilitat social” a Barcelona.
Recepció dels estudiants del GEA de la Universitat de Girona per a conèixer el
funcionament dels ajuts Leader i les empreses que participen en el projecte
Participació en el Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit Rural amb la col·laboració
del DAAM a Olot
Participació a la Jornada per generar valor a la cadena agroalimentaria a la nova plaça
mercat
Sessió de formació per a tècnics sobre la nova Guia G4 del GRI
Sessió de benchmarking per promoure la formació de xarxes col·laboratives en pro de
la sostenibilitat
Sessió de formació “Estratègies de coaching per a millorar les relacions interpersonals i
el poder d’influència”, a Barcelona
Recepció del GAL Mendinet del País Basc a la Garrotxa per a conèixer el model Leader i
l’estratègia de desenvolupament territorial impulsada per ADRI-NOC.
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ADRINOC també participa en projectes de cooperació a nivell nacional i català com són:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió Sostenible Rural Implantació de la RSE a les empreses de territoris LEADER,
cap a la consolidació de territoris Smart: fomenta una nova cultura en les
organitzacions públiques i privades del medi rural beneficiàries d'ajuts Leader (o
establertes al territori elegible a efectes dels ajuts Leader) a través del
desenvolupament d'una metodologia comuna d'implantació de polítiques de
Responsabilitat Social Empresarial que garanteixi el seu desenvolupament sostenible, i
per extensió, la del medi on s'ubiquen
Red Verde de Turismo Rural Responsable: per promoure un turismo responsable
entre les empreses adherides a la Carta Europea de Tursime sostenbile
Gustum: per promoure el producte local
Odisseu: per al retorn i la inserció laboral dels i les joves al medi rural
Energia i Forest: per fomentar mesures d’estalvi i eficiència energètica i a promoure
l’ús d’energies renovables.
Vinet.Cat: per mesurar la petjada de carboni en el procés d’elaboració del vi i veure la
contribució positiva d’aquest sector en el retard del canvi climàtic.
Cowocat_Rural: per promoure l’emprenedoria a través de les TIC potenciant la creació
d’espais de coworking en territoris rurals, i fomentar els valors d’aquest sistema de
treball.
Femparc: per fomentar la col·laboració dels diversos agents socials implicats i la
cooperació territorial, per tal d’elaborar Plans d’Acció que tinguin com a finalitat el
desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i zones d’influència.
Masies + sostenibles: tendir a la sostenibilitat i autosuficiència de les masies
mitjançant alternatives de desenvolupament sostenible per a contribuir a millora les
condicions de vida dels seus habitants.
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Recull de Premsa 2013 i 2014
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Notícia Publicada: El Diari de Girona
Data: 7-01-2013

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2013/01/07/dogc-publica-novaconvocatoria-dels-ajuts-leader/598407.html

El DOGC publica una nova convocatòria dels ajuts Leader
Les subvencions estan adreçades
agroalimentàries i turístiques

a

les

petites

i

mitjanes

empreses

GIRONA | DDG El passat 28 de desembre es va obrir la convocatòria dels ajuts
Leader 2012, que estan adreçats a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i
turístiques i a les microempreses en general, i que permetran obtenir als beneficiats,
fins a un 35% de subvenció a fons perdut d'inversions per a la creació, millora o
ampliació de negocis. Segons el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que va
publicar la convocatòria, el termini per demanar les subvencions restarà obert 45 dies,
durant els quals les empreses podran presentar els seus projectes per optar a aquest
ajut.
Pel que fa a l'àmbit del territori que gestiona ADRI-NOC (Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya), s'hi poden
acollir empreses de 51 municipis, dels quals 21 són de la Garrotxa, 4 del Collsacabra,
un del Pla de l'Estany i 25 de l'Alt Empordà.
A l'anterior convocatòria d'ajuts Leader, la tercera edició, corresponent a l'anualitat
2011, els projectes impulsats per les empreses beneficiàries van suposar una inversió
de prop de quatre milions i mig d'euros al territori i una aportació de més d'1.500.000
d'euros en forma de subvencions a fons perdut.
Totes aquestes empreses amb l'assessorament d'ADRI-NOC i els ajuts, estan
realitzant un procés d'implementació de plans de millora integrals de les seves
organitzacions mitjançant l'aplicació de bones pràctiques empresarials en l'àmbit
econòmic, ambiental i social.

Notícia Publicada: naciodigital.cat
Data: 12-01-2013

http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/6264/presentacio/dels/ajuts/leader/conv
ocatoria/2012

Presentació dels ajuts LEADER convocatòria 2012
Redacció | Actualitzat el 12/01/2013

El dia 28 de desembre s’ha publicat al DOGC l’ordre AAM/429/2012, de 21 de
desembre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació
econòmica de les zones rurals del programa leader de Catalunya relatives al període
de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2012.
Des del consorci farem una xerrada informativa per donar a conèixer els ajuts:
PRESENTACIÓ DELS AJUTS LEADER CONVOCATÒRIA 2012
DIA: dilluns 14 DE GENER DE 2013
HORA: 16 H
LLOC: CENTRE D’EMPRESES INNOVADORES SOLSONÈS- EDIFICI SEMINARI
PUJADA DEL SEMINARI S/N

SOLSONA

Notícia Publicada: El Punt Avui
Data: 27-01-2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/613686-reunio-sobrela-convocatoria-dels-ajuts-leader.html?tmpl=component&print=1&page=

Reunió sobre la convocatòria dels ajuts Leader
•

Olot

Les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques i, en general, les
microempreses de la Garrotxa, Collsacabra i l'Alt Empordà estan convocades a una
reunió informativa sobre els nous ajuts Leader que tindrà lloc a la seu del Consell
Comarcal de la Garrotxa el proper dimarts, dia 29, a les 9.30 h. El 20 de febrer s'acaba
el termini per demanar les ajudes.

Notícia Publicada: El Punt
Data: 20-02-2013

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/621309-xerradasobre-responsabilitatsocial.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_m
edium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui

Xerrada sobre responsabilitat social
•

Olot

Una catorzena d'alumnes dels cicles formatius de grau mitjà de jardineria i
agrària de l'institut La Garrotxa d'Olot ha assistit a una xerrada sobre el valor
afegit de les empreses impartida per tècnics d'Adrinoc amb l'objectiu de donarlos a conèixer els avantatges de la responsabilitat social a les empreses.
Aquesta activitat forma part del pla de difusió i sensibilització que Adrinoc
desenvolupa de forma gratuïta .
J.C.

Notícia Publicada: Diari de Girona
Data: 04-10-2013

http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/10/04/presenten-cooperativessortida-crisi-economica/637729.html

Presenten les cooperatives com una sortida de la crisi econòmica
Representants de les cooperatives de la Garrotxa ofereixen les seves
experiències en una jornada
Un moment de les jornades al Consell Comarcal de la Garrotxa. diari de girona

OLOT | XAVIER VALERI Les cooperatives en tant que instrument per a la sortida de la
crisi va ser el tema de les jornades "L'èxit de les empreses d'economia social i
cooperativa: el servei a les persones". La sessió va ser impulsada pel Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la
Garrotxa. "Les cooperatives són més adaptables a les circumstàncies que les
empreses mercantils tradicionals", va opinar Ferran Roquer (director de Serveis
Territorials a Girona, del Departament d'Empresa i Ocupació). Va valorar: "com que els
treballadors són els propietaris de l'empresa s'impliquen en la gestió". Va indicar que
cada vegada són més la gent que s'atreveixen a obrir un negoci a través del
cooperativisme
Va explicar que "a Catalunya, l cooperativisme té un gran arrelament sobretot a les
zones agrícoles de Lleida i no tant en d'altres zones més de serveis com les
comarques gironines". A Catalunya, les cooperatives ocupen 38.000 persones i mouen
4.000
milions
d'euros
anuals.
A més, va enumerar 247 cooperatives a les comarques gironines, 25 de les quals
estan
ubicades
a
la
Garrotxa.
Representants de les cooperatives de la Garrotxa van explicar les seves experiències.
Així, Jordi Terrades (gerent de l'Associació pel Desenvolupament Rural Integral de la
Zona Nord-Oriental de Catalunya) va posar en valor el desenvolupament sostenible.
És a dir el funcionament d'una empresa d'acord amb el medi ambient i amb les
necessitats
vitals
de
les
persones.
Albert Riera (cooperativa de la Fageda) va exposar com una empresa social es
reinventa continuament segons les necessitats econòmiques i socials. De fet, l'objectiu
de la Fageda és adequar els resultats econòmics a la millora de la vida dels disminuïts

psíquics.
Coral Solà (directora de l'Escola del Petit Plançó) va presentar el desenvolupament
d'un centre creat al 1977 en base al cooperativisme i que ara és una de les escoles de
més
prestigi
de
la
Garrotxa.
Una altra experiència va ser la d'Albert Pérez, de l'empresa Edat3. Es tracta d'una
cooperativa que va ser creada a partir de la voluntat de cobrir les necessitats de
mobilitat de les persones grans. És a dir, àpats i neteja personal a domicili i, a més,
servei de residència. A partir d'una garantia de qualitat de servei i de preus
assequibles, Edat3 es va assentar i va créixer a mesura que l'augment de l'esperança
de vida ha incrementat les dependències de les persones d'edat.
Joan Espona (president del Consell Comarcal de la Garrotxa) va elogiar el
cooperativisme de la comarca. "És un territori que comparteix principis i valors amb el
cooperativisme". Va recordar que la Garrotxa ha estat pionera en temes de
responsabilitat i d'economia socials. Xavier López (director general d'Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom) va clausurar les jornades.

Notícia Publicada: eldigitalegirona
Data: 22-10-2013

http://www.eldigitaldegirona.com/una-delegacio-de-grups-leader-de-lituaniavisita-la-garrotxa/
Una delegació de grups Leader de Lituània visita la Garrotxa
set 05, 2013RedaccióEconomia i Comerç

Una delegació lituana, formada per promotors privats i tècnics dels grups Leader
Druskininkai district LAG, Dzūkija LAG, i Alytus district LAG, ha visitat aquest dijous 5
de setembre la Garrotxa per tal de conèixer el model d’aplicació del Leader, les
estratègies de desenvolupament territorial i els projectes més emblemàtics de
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRINOC). Els 21 integrants de l’expedició han arribat aquest matí al
Consell Comarcal de la Garrotxa, seu d’Adrinoc, i a continuació, s’han traslladat a
diferents punts de la comarca per veure sobre el terreny projectes Leader. Aquest
divendres 6 de setembre, es traslladaran el Ripollès.

El viatge, organitzat conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació
d’iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA, té l’objectiu de fomentar la cooperació i
l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL catalans i lituans en l’àmbit
agroalimentari, a més de donar a conèixer bones pràctiques de la metodologia Leader
a
Catalunya.
Amb aquest intercanvi, els grups catalans participants volen establir possibles
col•laboracions futures amb els grups lituans, i realitzar un intercanvi sobre la
implementació del programa Leader en diferents països europeus.

Notícia Publicada: Redr
Data: 22-10-2013

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=25352

II Acto de Entrega de Certificados a las Empresas Socialmente Responsables
(RSE) de los territorios Leader de Cataluña, Baleares y Aragón
22/10/2013 Área: Cooperación Fuente: ARCA
Noventa pequeñas y medianas empresas beneficiarias de ayudas Leader en Cataluña
recibirán este próximo día 25 de octubre un certificado de Empresa Sostenible como
reconocimiento al proceso de implantación de políticas de Responsabilidad Social
Empresarial que han llevado a cabo en el marco del proyecto de cooperación
interterritorial Gestión Sostenible Rural. El acto, que tendrá lugar a partir de las 10 de
la mañana en la iglesia del Monasterio de las Avellanas (Os de Balaguer-Lleida),
estará presidido por el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural, Josep Maria Pelegrí, acompañado del Director General de Desarrollo
Rural, Jordi Sala, del presidente del Consorcio Leader Noguera Segrià Nord, Pere Prat
y el vicepresidente de ADRINOC, coordinador del proyecto, Joaquim Felip.
El proyecto Gestión Sostenible Rural (2009-2015) promueve la integración voluntaria
de políticas de RSE en las empresas beneficiarias de ayudas públicas de los territorios
rurales (Eje 4-PDR 2007-2013), como fórmula para garantizar su sostenibilidad, y por
extensión, la de las comarcas donde se ubican. En el caso de Cataluña, GSR cuenta
con el apoyo explícito del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural, que ha incorporado el fomento de la RSE en los
territorios rurales dentro de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Rural de
Cataluña y en el mismo procedimiento administrativo de gestión de las ayudas Leader.
Gestión Sostenible Rural está coordinado por la Asociación de Desarrollo Rural de la
Zona Norte Oriental de Cataluña y financiado por la medida 421 del Eje 4 Leader del
PDR de Cataluña.
De esta manera, en el marco de las convocatorias del PDR 2011 y 2012, el conjunto
de estas noventa empresas han llevado a cabo un programa individualizado de mejora
en los ámbitos económico, ambiental y social de sus organizaciones, que en función
de la voluntad de cada territorio, ha condicionado o bien la obtención de un porcentaje
adicional de ayuda o bien la totalidad de la ayuda. Acompañadas durante todo el
proceso por técnicos especialistas en RSE de los 13 territorios, las empresas han
apostado por la implantación de sistemas de gestión avanzados (planificación
estratégica, sistemas de calidad, procesos de innovación ...), por el análisis de los
impactos ambientales y por el análisis de la satisfacción de sus grupos de interés
(mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores, aplicación de políticas
de conciliación, análisis de la satisfacción del cliente, compra responsable ...).
Con estas 90 empresas, ya son 164 las organizaciones del medio rural que desde el
año 2009 y en el marco de este mismo programa, han recibido un certificado de
empresa sostenible. El primer acto de reconocimiento a las empresas del programa se
celebró el año pasado en Barcelona.

Además de la entrega de los diplomas, el acto del próximo 25 de octubre se
completará con una jornada de debate y reflexión de los territorios rurales para
avanzar hacia modelos de desarrollo inteligente, en línea con la estrategia 2020 de la
Unión Europea . En este marco, está prevista la conferencia "Cataluña, territorio
socialmente responsable", a cargo de Eva Rovira, responsable de RSE de la Dirección
General de Economía Social y Cooperativa y del Trabajo Autónomo; una mesa
redonda en la que, bajo el título "Estrategias para la consolidación de Territorios
Inteligentes", explicarán su experiencia las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y el
Priorat, y un último panel de experiencias de empresas socialmente responsables. La
jornada se cerrará con una degustación de producto local, con la colaboración del
proyecto Gustum.
GESTIÓN SOSTENIBLE RURAL ha desarrollado también múltiples acciones
encaminadas a difundir el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial entre los
diferentes agentes socioeconómicos de los territorios Leader. A lo largo de los últimos
cuatro años se han organizado más de 90 eventos de sensibilización, se han impartido
diferentes cursos formativos a empresas, se han programado visitas de intercambio
empresarial y se ha publicado diferente material divulgativo y pedagógico. Asimismo,
el proyecto cuenta con un observatorio de la RSE en el mundo rural, con más de
10.000 visitas al año, www.gsrural.org , y con una plataforma de innovación abierta
para el mundo rural www.smartrural.org .

Notícia Publicada: GironaNotícies.com
Data: 19-12-2012

http://www.gironanoticies.com/notix/noticia/23442_novaconvocatoriadajutleader2012fin-al35de-ubvencioperale-empre-e-.htm

Nova convocatòria d’ajuts leader 2012 fins al 35% de subvenció
per a les empreses.
La Garrotxa - 19/12/2012 - 19:54 | Aquest dijous , dia 20, es
duran a terme dues jornades informatives al Consell Comarcal
de la Garrotxa i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Ajuts Leader
A finals d’aquest mes de desembre està previst que es publiquin les bases de la
convocatòria d’ajuts Leader per al 2012. Aquests ajuts estan adreçats a les petites i
mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques i a les microempreses en general de
51 municipis de l’àmbit de la Garrotxa (21 municipis), el Collsacabra (4), l’Alt Empordà
(25 municipis: Agullana, Albanyà, Biure, Boadella i les Escaules, Cabanelles,
Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garriguella, la Vajol, Lladó, Maçanet
de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Rabós, Sant
Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, Vilajuïga, Vilamaniscle i
Vilanant) i el Pla de l’Estany (1) i permeten obtenir fins a un 35% de subvenció a fons
perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Aquest dijous , dia 20, es duran a terme dues jornades informatives a la sala d’actes
del Consell Comarcal de la Garrotxa, una a les 10 del matí i l’altra a 2/4 de 8 del
vespre, i dues més al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a les 10 hores i a les 17

hores, per donar a conèixer els detalls i modificacions d’aquesta nova convocatòria.
ADRI-NOC convida a les empreses que estiguin interessades a rebre informació més
detallada que assisteixin a aquestes jornades o bé que es posin en contacte amb
l’equip tècnic de l’entitat, a Olot (972271600), o a Figueres (972503088).
Fent balanç de la tercera convocatòria d’ajuts Leader, corresponent a l’anualitat 2011,
les inversions realitzades per les empreses beneficiàries suposaran una inversió de
prop de quatre milions i mig d’euros al territori i una aportació de més de 1.500.000
euros en forma de subvencions a fons perdut. Concretament, pel que fa a l’àmbit
Leader de l’Alt Empordà, s’han aprovat 12 projectes que rebran uns 270.000 euros en
concepte de subvenció (per a una inversió prevista de prop de 800.000 euros). Alhora,
totes aquestes empreses, amb l’assessorament d’ADRI-NOC, estan realitzant un
procés d’implementació de plans de millora integrals de les seves organitzacions
mitjançant l’aplicació de bones pràctiques empresarials en l’àmbit econòmic, ambiental
i
social.
Aquest procés es fonamenta en l’estratègia d’ADRI-NOC de procurar que els recursos
públics derivats d’aquest programa no suposin únicament un guany individual pel qui
els obté, sinó que reverteixin en un benefici directe al territori. Per exemple, fomentant
la compra de productes i matèries primeres del territori, definint processos de
planificació i gestió pressupostària, fomentant la innovació en processos i productes,
identificant els impactes ambientals de l’activitat i aplicant mesures d’estalvi energètic i
d’aigua, fomentant la implicació de les empreses en el teixit associatiu del territori o
facilitant la formació continuada als treballadors i treballadores de les empreses.

Notícia Publicada: Redr
Data: 22-10-2013

http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=25352

II Acto de Entrega de Certificados a las Empresas Socialmente Responsables
(RSE) de los territorios Leader de Cataluña, Baleares y Aragón
22/10/2013 Área: Cooperación Fuente: ARCA
Noventa pequeñas y medianas empresas beneficiarias de ayudas Leader en Cataluña
recibirán este próximo día 25 de octubre un certificado de Empresa Sostenible como
reconocimiento al proceso de implantación de políticas de Responsabilidad Social
Empresarial que han llevado a cabo en el marco del proyecto de cooperación
interterritorial Gestión Sostenible Rural. El acto, que tendrá lugar a partir de las 10 de
la mañana en la iglesia del Monasterio de las Avellanas (Os de Balaguer-Lleida),
estará presidido por el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural, Josep Maria Pelegrí, acompañado del Director General de Desarrollo
Rural, Jordi Sala, del presidente del Consorcio Leader Noguera Segrià Nord, Pere Prat
y el vicepresidente de ADRINOC, coordinador del proyecto, Joaquim Felip.
El proyecto Gestión Sostenible Rural (2009-2015) promueve la integración voluntaria
de políticas de RSE en las empresas beneficiarias de ayudas públicas de los territorios
rurales (Eje 4-PDR 2007-2013), como fórmula para garantizar su sostenibilidad, y por
extensión, la de las comarcas donde se ubican. En el caso de Cataluña, GSR cuenta
con el apoyo explícito del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Natural, que ha incorporado el fomento de la RSE en los
territorios rurales dentro de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Rural de
Cataluña y en el mismo procedimiento administrativo de gestión de las ayudas Leader.
Gestión Sostenible Rural está coordinado por la Asociación de Desarrollo Rural de la
Zona Norte Oriental de Cataluña y financiado por la medida 421 del Eje 4 Leader del
PDR de Cataluña.
De esta manera, en el marco de las convocatorias del PDR 2011 y 2012, el conjunto
de estas noventa empresas han llevado a cabo un programa individualizado de mejora
en los ámbitos económico, ambiental y social de sus organizaciones, que en función
de la voluntad de cada territorio, ha condicionado o bien la obtención de un porcentaje
adicional de ayuda o bien la totalidad de la ayuda. Acompañadas durante todo el
proceso por técnicos especialistas en RSE de los 13 territorios, las empresas han
apostado por la implantación de sistemas de gestión avanzados (planificación
estratégica, sistemas de calidad, procesos de innovación ...), por el análisis de los
impactos ambientales y por el análisis de la satisfacción de sus grupos de interés
(mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores, aplicación de políticas
de conciliación, análisis de la satisfacción del cliente, compra responsable ...).
Con estas 90 empresas, ya son 164 las organizaciones del medio rural que desde el
año 2009 y en el marco de este mismo programa, han recibido un certificado de
empresa sostenible. El primer acto de reconocimiento a las empresas del programa se
celebró el año pasado en Barcelona.

Además de la entrega de los diplomas, el acto del próximo 25 de octubre se
completará con una jornada de debate y reflexión de los territorios rurales para
avanzar hacia modelos de desarrollo inteligente, en línea con la estrategia 2020 de la
Unión Europea . En este marco, está prevista la conferencia "Cataluña, territorio
socialmente responsable", a cargo de Eva Rovira, responsable de RSE de la Dirección
General de Economía Social y Cooperativa y del Trabajo Autónomo; una mesa
redonda en la que, bajo el título "Estrategias para la consolidación de Territorios
Inteligentes", explicarán su experiencia las comarcas del Ripollès, la Garrotxa y el
Priorat, y un último panel de experiencias de empresas socialmente responsables. La
jornada se cerrará con una degustación de producto local, con la colaboración del
proyecto Gustum.
GESTIÓN SOSTENIBLE RURAL ha desarrollado también múltiples acciones
encaminadas a difundir el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial entre los
diferentes agentes socioeconómicos de los territorios Leader. A lo largo de los últimos
cuatro años se han organizado más de 90 eventos de sensibilización, se han impartido
diferentes cursos formativos a empresas, se han programado visitas de intercambio
empresarial y se ha publicado diferente material divulgativo y pedagógico. Asimismo,
el proyecto cuenta con un observatorio de la RSE en el mundo rural, con más de
10.000 visitas al año, www.gsrural.org , y con una plataforma de innovación abierta
para el mundo rural www.smartrural.org .
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NOVA SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER
El proper dimarts 29 de gener a 2/4 de 10 del matí a la sala de plens del Consell
Comarcal de la Garrotxa tindrà lloc una nova sessió informativa sobre la convocatòria
d’ajuts Leader. Dirigida a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques i
a les microempreses en general de la Garrotxa, el Collsacabra i l’Alt Empordà permet
obtenir fins a un 35% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora
o ampliació de negocis.
Les empreses disposen fins al dimecres 20 de febrer de 2013 per poder presentar la
sol·licitud per acollir-se a la convocatòria d’ajuts. Podeu trobar les bases i la
documentació a presentar en aquesta mateixa web, a l’apartat Ajuts Leader /
Sol·licituds i documentació.

Data: 14 de febrer de 2013

Jardineria i producció agrària amb valor afegit

Una catorzena d’alumnes dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Jardineria i Agrària
de l’IES-SEP La Garrotxa d’Olot van assistir el passat dimarts 12 de febrer a la xerrada
“La RSE: el valor afegit de les empreses”, que tècnics d’ADRI-NOC van realitzar amb
l’objectiu de donar-los a conèixer els avantatges que aporta la responsabilitat social a
les empreses. Durant la sessió es va projectar un vídeo editat per Gestió Sostenible
Rural que mostra un conjunt de bones pràctiques que porten a terme tres empreses de
sectors diferents (turisme rural, disseny web i producció agroalimentària).
Posteriorment es van exposar els beneficis que comporta la implantació de polítiques
de gestió responsable per a les empreses i els territoris on operen i es van treballar
diferents exemples de bones pràctiques a nivell econòmic, ambiental i social
mitjançant un cas pràctic, centrat en els àmbits professionals de la jardineria i la
producció i transformació agrària, que els estudiants van contribuir a desenvolupar. La
sessió, molt participativa, va ser molt ben valorada pels alumnes i el professorat.
Aquesta activitat forma part del pla de difusió i sensibilització que ADRI-NOC
desenvolupa de forma gratuïta en el marc del projecte Gestió Sostenible Rural als
municipis de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Collsacabra. Totes aquelles empreses,
entitats i centres educatius que hi estiguin interessats poden posar-se en contacte amb
els tècnics d’ADRI-NOC trucant al 972271600 o enviant un correu electrònic a
info@adrinoc.cat.

Data: 15 de febrer de 2013

Jornada formativa sobre el càlcul de la petjada de CO2 i mesures d’estalvi
energètic
Aquest passat dimecres 13 de febrer una quarantena d’empresaris de la Garrotxa, el
Collsacabra i l’Alt Empordà han participat en una jornada formativa sobre el càlcul de

la petjada de carboni i mesures d’estalvi energètic, organitzada per l’Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), i
realitzada per les empreses LowCO2 i Igetech.
La consultora osonenca LowCO2 va fer una introducció a la problemàtica del canvi
climàtic i va plantejar accions i alternatives per minimitzar l’impacte de les emissions
de gasos d’efecte hivernacle, entre elles el control de la petjada de carboni.
Posteriorment, Igetech va aprofundir més el tema de possibles mesures d’estalvi
energètic per a les empreses. La jornada va ser valorada molt positivament per part
dels assistents.

Data: 18 de febrer de 2013

IMPORTANT: El termini per sol·licitar els ajuts Leader finalitza el 20 de febrer!
Aquests ajuts estan adreçats a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i
turístiques i a les microempreses en general de 51 municipis de l’àmbit de la Garrotxa,
el Collsacabra, l’Alt Empordà i el Pla de l’estany i permeten obtenir fins a un 35% de
subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Recordeu que les sol·lictuds d’ajut s’han de presentar a la seu d’Adrinoc a Olot a
l’Avinguda Onze de Setembre, 22, a la segona planta del Consell Comarcal de la

Garrotxa (Tel. 972 27 16 00); o bé a la subseu de Figueres al Carrer Nou, 48, segona
planta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Tel. 972 50 30 88).

Data: 20 de febrer de 2013

PRIMER FÒRUM D’EMPRENEDORIA EN L’ÀMBIT RURAL

Aquest divendres 22 de febrer de 2013 tindrà lloc a Olot
el 1er Fòrum de Joves Emprenedors en l’àmbit Rural. Aquest fòrum neix amb
l’objectiu de ser un punt de trobada on els joves que vulguin iniciar una activitat puguin
aprendre d’emprenedors que han aconseguit portar les seves idees a bon port. Una
idea és el principi d’un projecte i un bon projecte és el principi d’una bona empresa.
Les comarques rurals estan mancades de projectes innovadors que dinamitzin
l’economia i fixin gent al territori. Les administracions disposen de programes per
ajudar els emprenedors a desenvolupar projectes empresarials en els àmbits rurals i hi
ha molts joves animats amb ganes de treballar i d’instal·lar-se en el territori… el que
falta són idees, projectes que es puguin convertir en empreses de futur.
Des d’ADRINOC, col·laboradors del fòrum, us animem a participar-hi!
Si vols descarregar-te el programa:
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/FO_Formacio/FO01_Transferencia_tecnologica/Pa
tt/Jornades_tecniques_2013/Fitxers_estatics_2013/Olot_emprenedoria_220213_16.pdf

Data: 2 d’abril de 2013

Campanya 012: Desenvolupament rural
Una de les eines més importants per fomentar el desenvolupament rural són els ajuts
LEADER. Volen generar i potenciar l’activitat econòmica a les àrees rurals de
Catalunya i així millorar-ne la qualitat de vida.
Per a més informació,
NLOivc&feature=youtu.be

mira

el

vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=7nki-

Data: 5 d’abril de 2013

Més projectes que mai a la convocatòria 2012 d’ajuts Leader
Aquests ajuts generaran una inversió de 68 milions d’euros al món rural

En la darrera convocatòria, corresponent al 2012, del programa Leader, promogut pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per
tal de fomentar el desenvolupament rural, s’han presentat més projectes que mai. En
total, 589 sol·licituds d’ajut, que generaran en el món rural una inversió de 67.940.274
euros.
El programa Leader cal emmarcar-lo dins del Programa de Desenvolupament Rural
(PDR) del DAAM, i té l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica a les zones rurals,
mitjançant una metodologia de gestió que permet ajustar les estratègies de
desenvolupament rural a nivell local. Amb aquesta finalitat, es van crear 13 grups
d’acció local, que amb la participació activa dels seus actors econòmics i socials, tant
els públics com els privats, poden adaptar les seves estratègies de desenvolupament

rural a les seves necessitats territorials, i seleccionar els projectes que més s’hi
adaptin.
D’aquesta manera, els grups d’acció local realitzen una funció dinamitzadora i
d’assessorament integral de projectes empresarials, donant un impuls econòmic, de
cohesió social i aportant millores mediambientals al seu territori.
D’aquestes 589 sol·licituds presentades corresponents a la convocatòria 2012, hi ha
525 projectes d’inversió promoguts per agents privats, amb una inversió total de
52.749.843 euros; i les administracions públiques locals han presentat 64 projectes
amb un import d’inversió total de 15.190.431 euros.
Els grups del Pallars-Ribagorça, de la Garrotxa-Empordà i de les Garrigues són els
que més sol·licituds d’ajut han presentat, amb 69, 60 i 55, respectivament.
Ara, els grups d’acció local han de comprovar que acompleixin les condicions
establertes en l’Ordre de convocatòria dels ajuts (AAM/429/2012, de 21 de desembre),
i després avaluar i puntuar l’expedient d’acord amb els barems de puntuació establerts
a la pròpia Ordre. Serà el DAAM qui, després de rebre la proposta d’expedients a
subvencionar per part dels grups, emetrà la resolució d’ajut.
Tenen prioritat absoluta els expedients promoguts pels actors privats (persones
físiques o jurídiques). En el cas que la dotació pressupostària de la convocatòria no
s’exhaurís amb els projectes privats, es donaria pas als expedients promoguts per ens
públics que més s’adaptessin a la filosofia Leader.
April 5th, 2013 | Category: Uncategorized | Comments are closed

Els grups Leader organitzen i participen en diversos actes, fires i jornades
aquest mes d’abril, a les zones rurals de Catalunya
L’objectiu és divulgar els seus projectes en desenvolupament territorial, amb
temàtiques com la responsabilitat social empresarial, la valorització del producte
local, l’emprenedoria, la biomassa, l’estalvi energètic o la petjada de CO2
Els 13 Grups d’Acció local (GAL) Leader van ser seleccionats pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a aplicar la
metodologia Leader a Catalunya, en el marc de l’Eix 4 del Programa de
desenvolupament Rural 2007-2013.
Un dels objectius principal dels GAL és la dinamització territorial i la divulgació dels
seus projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels
ajuts, que convoca anualment el Departament, 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, principalment de dones i joves, 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, per als propers dies d’aquest mes d’abril hi ha previstes les següents actuacions:
LEADER Event 2013: Building Bridges for the Future (ADRINOC)

Data i lloc: 17 i 18 d’abril. Brussel·les (Bèlgica).
Trobada europea de la comunitat LEADER, a Brussel·les, per tercer any consecutiu
LEADER Event de ENRD. El tema de l’esdeveniment és ‘Establint ponts per al futur’ i
l’objectiu és donar suport a una programació exitosa de CLLD (comunitats de
desenvolupament local) a nivell estatal i local. L’esdeveniment proporcionarà una
plataforma única per a l’intercanvi en temps real entre tots els implicats en la formació
i/o participació en el futur del LEADER.
Continue reading Els grups Leader organitzen i participen en diversos actes, fires i
jornades aquest mes d’abril, a les zones rurals de Catalunya

Data: 22 d’abril de 2013

El Grup Leader ADRINOC representa als grups Leader catalans i al Departament
d’Agricultura a l’Event Europeu Leader 2013
La jornada, organitzada per la Xarxa Europea de grups Leader, amb la
col·laboració de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la
Comissió Europea, va tenir loc a Brussel·les el passat 17 i 18 d’abril.
El Grup Leader Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona NordOriental de Catalunya (ADRINOC) ha representat als grups Leader catalans i al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en
l’Event Europeu Leader 2013.
La Xarxa Europea de grups Leader organitza aquesta jornada amb l’objectiu de donar
suport al procés de programació del Leader per al nou període de programació 20142020 i d’oferir una plataforma de contacte entre tots els agents relacionats amb el futur
del Leader.
La programació 2014-2020 en matèria del Leader estableix la possibilitat d’incorporar
operacions FEADER, FEDER i FSE de forma conjunta en els programes de
desenvolupament local Leader, coneguts com a plurifons. Aquest fet reforçaria les
estratègies territorials, amb més diversitat d’actuacions a desenvolupar i de manera
coordinada entre els diferents fons estructurals.
D’altra banda, es planteja una amenaça sobre Leader que ve donada pel fet que hi
pugui haver coexistència entre PDRs estatals i regionals, i que la metodologia Leader
s’integri en una programació estatal, atès que la proximitat als territoris
d’implementació és un element indispensable per a definir una estratègia global.
Les sessions de l’Event Europeu Leader 2013 es centren a utilitzar les lliçons apreses,
experiències i bones pràctiques de l’actual període de programació per a consolidar la
metodologia Leader i preparar el proper període 2014-2020. Els grups Leader
participants han de compartir les seves experiències, participar activament en els
debats i presentar exemples d’actuacions del seu àmbit territorial. També s’ha convidat
a les jornades a altres actors del desenvolupament rural que tinguin interès a
començar a aplicar estratègies Leader en el proper període de programació.

Data: 29 d’abril de 2013

Olot compta amb el primer edifici de tot l’Estat capaç d’autoabastir-se amb
energia procedent de fonts renovables
Les instal·lacions utilitzen l’energia solar, la geotèrmica i tenen diversos
sistemes
que
ajuden
a
optimitzar
l’ús
energètic

L’espai incorpora tot un seguit de sistemes d’eficiència energètica que fa que tingui un
consum reduït. “Espai Zero és un laboratori d’eficiència energètica que mostra que
avui en dia ja es possible produir l’energia necessària per satisfer les necessitats d’una
empresa o edifici i no dependre dels subministraments convencionals”, explica un dels
responsables de l’empresa Wattia Innova, Francesc Comino. Per fer-ho, la instal·lació
té diversos sistemes que permeten reduir al màxim la demanda d’energia i acumularla. “El secret està en poder emmagatzemar l’energia de les plaques solars o el sistema
geotèrmic”, explica el directiu.
L’edifici utilitza bàsicament dos energies renovables, la solar i la geotèrmica. D’una
banda té diverses plaques solars al teulat i un captador solar tèrmic a la porta principal
i, per aconseguir energia geotèrmica, han excavat tres pous de 160 metres en un pati
proper. Aquests pous aprofiten la temperatura constant d’uns 14 graus per escalfar el
local a l’hivern i refredar-lo a l’estiu. Segons un dels altres responsables de l’empresa,
Jordi Rabat, si l’energia produïda no és suficient, l’empresa també té uns sistema
“automatitzat per acudir al mercat lliure elèctric i aconseguir energia a un cost zero o
molt baix”.
A més, la nova seu també té una sèrie de sistemes “passius” que contribueixen a
optimitzar l’ús energètic. En primer lloc, l’edifici té una bona orientació, un aïllament
complet del local, ventilació creuada, un pou canadenc i una xemeneia solar. D’altra
banda, les àrees de treball s’han distribuït de manera que sempre tinguin llum solar tot
i que l’edifici també compta amb uns leds que s’autoregulen en funció de la llum
externa i permeten un 80% d’estalvi. Els dos responsables tenen clar que en un futur
“l’Espai Zero no tindran més sistemes per poder convertir aquest espai en un referent
en el camp de la eficiència i la generació energètica”, asseguren.
Per tirar endavant aquest projecte, l’empresa Wattia Innova ha comptat amb el suport
del programa Leader.
Wattia Innova és una empresa jove que aposta per la innovació en el camp de
l’eficiència i l’estalvi energètics. Entre un dels seus últims projectes hi ha el sistema de
regulació de l’energia instal·lat a l’IES La Garrotxa que ha permès estalviar fins a
35.000 euros en un any, un 50% del cost de la calefacció.
Per a més informació: http://www.wattia-innova.com/espaizero/

Data: 31 de maig de 2013

Jornada de cooperació d’empresaris de la Garrotxa–Alt Empordà–Osona
En el marc dels ajuts Leader, ADRINOC ha realitzat, aquest dimecres 29 de maig, una
jornada de cooperació empresarial per les empreses beneficiàries d’aquests ajuts i les
empreses de la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb la voluntat de fomentar el
diàleg entre empreses per trobar projectes conjunts que els ajudin a prosperar a través
de la col·laboració.

45 empreses de la Garrotxa, Osona i l’Alt Empordà han respost a la crida i han
participat a la jornada que s’ha impartit als pavellons del restaurant les Cols d’Olot com
a exemple de projecte Leader. La jornada es va impartir per la consultora ALTRIUM
especialitzada en aquest camp on va plantejar els avantatges de la cooperació i els
factors d’èxit i de fracàs.
Des d’Adrinoc es volen potenciar les sinèrgies entre empreses per tal que així es pugui
afavorir el desenvolupament econòmic. En la jornada es varen realitzar diferents
sessions de networking on cada empresa es presentava a l’altre per veure en què
podrien col·laborar, fent així una quarantena de contactes. Tots els empresaris
participants en aquesta jornada hi han arribat amb una idea clara: “Cada cop són més
les companyies que pensen que, en el context de crisi econòmica, l’èxit empresarial no
segueix basant-se només en la competència, sinó també en la col·laboració.”
Com a conclusió, tots els empresaris participants en aquesta jornada de cooperació
empresarial estan convençuts que moltes de les idees que van sortir es podran
materialitzar amb projectes interessants amb els quals tots podran sortir guanyant.
Podeu veure el vídeo de la jornada a:
http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/45-empreses-de-la-garrotxa-i-l-alt-empordaparticipen-en-una-jornada-per-unir-esforcos-i-treballar-en-xarxa

Data: 3 de juliol de 2013

Més de 90 empreses implantaran polítiques de RSE als territoris rurals de
Catalunya

Publicat a l’Observatori de Gestió Sostenible Rural
l’informe de la convocatòria d’ajuts Leader 2012 del PDR de Catalunya
Més de 90 empreses implementaran polítiques de RSE a les seves organitzacions
aquest 2013, en el marc del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural que
promou la incorporació de valors de gestió sostenible a les empreses beneficiàries
dels ajuts Leader del PDR de Catalunya 2007-2013. Amb aquestes, ja són prop de 300
les empreses del món rural que, des de l’any 2009, han iniciat un procés de millora en
l’àmbit econòmic, ambiental i social de la seva gestió.
D’acord amb la metodologia del Codi de Gestió Sostenible que comparteixen els 13
Grups d’Acció Local de Catalunya, tècnics especialitzats en Responsabilitat Social
Corporativa han realitzat en els darrers dos mesos una diagnosi de la gestió del
conjunt d’aquestes 94 organitzacions, i els han proposat un pla d’accións temporalitzat
que inclou propostes per millorar la seva competitivat econòmica, per mitigar els seus
impactes ambientals o per a satisfer els interessos dels seus principals grups d’interès:
clients, treballadors, proveïdors, etc. L’íntegre compliment d’aquest pla de millora pot
suposar a les empreses, i en el menor dels casos, un increment del 5% de l’ajut
Leader del PDR.
Segons l’informe d’aquesta convocatòria 2012 publicat a l’Observatori de GSRural, la
majoria de les empreses que aplicaran polítiques de RSE a les seves organitzacions
pertanyen al sector agroalimentari (35,11%). A diferència d’anys anteriors, però, la
mesura de serveis o microempresa ha superat amb un 33% al sector turístic (31%).
Podeu
consultar
totes
les
dades
per
territori
al
següent
enllaç:
http://ca.gsrural.org/observatori/
Impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural i
coordinat per ADRI-NOC, el projecte Gestió Sostenible Rural té com a objectiu
impulsar la sostenibilitat i la RSE de les activitats econòmiques dels territoris rurals,
avançar cap a la creació de Territoris Socialment Responsables i afavorir la
intercooperació i la creació de sinergies entre territoris rurals sostenible.

Data: 22 de juliol de 2013

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques acull l’Assemblea
General d’ARCA

L’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya - ARCA va celebrar ahir, a la seu del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives
Socioeconòmiques de Gandesa, la seva Assemblea General. La jornada es va iniciar
amb la intervenció de Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta i
membre de l’Assemblea de l’entitat, que va donar la benvinguda als assistents.
Seguidament, el president d’ARCA, Miquel Rovira; el secretari, Ramon Borràs; i Laura
Ibànyez, gerent de l’entitat, van ser els encarregats de conduir l’Assemblea. La reunió
va servir per presentar la Memòria d’Activitats i els comptes anuals corresponents a
l’anualitat 2012; així com el dietari d’activitats i l’estat d’execució del pressupost
d’aquest 2013. Durant la seva intervenció, Rovira va fer èmfasi en la importància de
comunicar la feina que desenvolupen els grups Leader al territori per tal de visibilitzar
els projectes impulsats en l’àmbit rural. En aquest sentit, Rovira va subratllar que tan
ARCA com el Departament d’Agricultura estan treballant conjuntament per difondre i
comunicar totes les actuacions que els grups Leader realitzen al territori.
Durant l’Assemblea també es va exposar la situació actual de la Red Española de
Desarrollo Rural, la xarxa estatal que engloba els grups d’acció local espanyols, de la
qual Miquel Rovira ha estat nomenat tresorer recentment.
Finalment, i a mode de clausura, Laura Ibànyez, gerent d’ARCA, va detallar les
actuacions que l’entitat té previstes durant la tardor, d’entre les que destaquen les
visites que realitzaran diferents grups Leader suecs i lituans durant els mesos de
setembre i octubre.
Un cop acabada l’assemblea, els assistents van poder visitar dues iniciatives del
territori que han comptat amb el suport del programa Leader. Primerament, es va
visitar l’Hotel restaurant Nou Moderno, situat a la població de Vilalba dels Arcs. Es
tracta d’un establiment familiar amb més de 50 anys d’història que, gràcies al
recolzament del programa Leader, ha ampliat les seves instal·lacions, creant un hotel
restaurant que ha permès incorporar els fills al negoci familiar.
Posteriorment, durant la tarda, els assistents van poder conèixer el Celler Edetària, un
celler de referència de la Denominació d’Origen de la Terra Alta que, amb el suport
dels ajuts Leader, ha pogut millorar les seves instal·lacions i adquirir nova maquinària
que li ha permès incrementar la seva producció.

Data: 24 de juliol d’abril de 2013

La cervesa Pochs de Castellfollit de la Roca, un projecte Leader

Garrotxa Fermentats Artesans, amb la seva
cervesa Pochs, és un dels projectes que l’any passat va rebre l’ajut Leader.
En Francesc Casaponsa, un jove emprenedor de Castellfollit de la Roca, va començar
a fer cervesa artesana com a hobbie i ara ha decidit fer un pas endavant i dedicar-s’hi
professionalment. Així ha creat la Pochs, una cervesa artesana d’alta qualitat i molt
arrelada al territori.
Per tirar endavant amb aquest projecte havia de fer una inversió important en
maquinària. Per aquest motiu va decidir presentar una sol·licitud als ajuts Leader.
“Aquest ajut ha estat molt important per al creixement de l’empresa”, reconeix ell
mateix, però també el seguiment personalitzat de tot el projecte que en fa el tècnic
d’ADRI-NOC i l’acompanyament rebut pel que fa al pla de millora, que busca
aconseguir millores en gestió econòmica, ambiental i social.
Aquest és, doncs, un clar exemple d’un projecte emprenedor que ha pogut florir
gràcies al programa d’ajudes que gestiona ADRI-NOC, els ajuts Leader.
Podeu veure l’entrevista d’Olot TV a Francesc Casaponsa al següent
link: http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/la-cervesa-pochs-de-castellfollit-unaempresa-leader

Data: 6 de setembre de 2013

Una delegació de grups Leader lituans visita la Garrotxa

Els dies 5 i 6 de setembre una delegació lituana, formada per promotors privats i
tècnics dels grups Leader Druskininkai district LAG, Dzukija LAG, i Alytus district
LAG, ha visitat els territoris de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de
la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) i l’Associació Leader Ripollès, Ges,
Bisaura.
El viatge, organitzat conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació
d’iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA, té l’objectiu de fomentar la cooperació i
l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL catalans i lituans en l’àmbit
agroalimentari, a més de donar a conèixer bones pràctiques de la metodologia Leader
a Catalunya.
En aquest sentit, s’ha organitzat una visita de dos dies de treball on es combinen les
ponències i presentacions, amb visites a experiències Leader desenvolupades al
territori.
Amb aquest intercanvi, els grups catalans participants volen establir possibles
col·laboracions futures amb els grups lituans, i realitzar un intercanvi sobre la
implementació del programa Leader en diferents països europeus.

Data:1 d’octubre de 2013

AJUTS LEADER 2012 = 3.6 MILIONS D’EUROS INVERTITS AL TERRITORI

L’objectiu d’aquests ajuts, que gestiona Adrinoc a la Garrotxa i l’Alt Empordà, és
fomentar les inversions que generin activitat econòmica i fomentin la creació i/o
manteniment de llocs de treball.
Un total de 26 empreses de la Garrotxa i l’Alt Empordà han entrat a formar part de la
convocatòria d’ajuts Leader 2012. El total de projectes presentats rebran una
subvenció de 1.232.900€ que suposarà una inversió de 3,6M€ a les comarques de la
Garrotxa i l’Alt Empordà, a més de la creació d’una trentena de llocs de treball a les
dues comarques. Concretament, 17 projectes són de la Garrotxa amb una inversió en
el territori de 952.200€ i la creació de 24 llocs de treball mentre que els 9 projectes
restants són de la comarca de l’Alt Empordà amb una inversió de 280.700€ que
generarà l’ocupació de 6 persones.
Cal destacar que els proveïdors que executaran la inversió vinculada als ajuts Leader
seran empreses ubicades a Catalunya, majoritàriament en l’àmbit rural, i per tant, de
manera indirecta fomentaran la creació i consolidació de més llocs de treball durant
l’execució dels projectes fomentats per l’ajut Leader.
Majoritàriament els projectes corresponen al sector agroalimentari, seguit del sector
turístic i amb menor nombre les microempreses. Són entre d’altres, obradors de
productes alimentaris i sales blanques, naus logístiques, creació i ampliació de
negocis, compra de maquinària industrial, rehabilitació de cases de turisme rural,
inversions en eficiència energètica, millores en cadena productiva alimentària,
ampliació i millora de cellers i trulls, etc.
Els ajuts són fins a un màxim de 35% de la seva inversió a fons perdut. Durant tot el
procés, comptaran amb l’acompanyament d’un tècnic d’Adrinoc que els assessorarà a
l’hora de dur a terme les accions de millora en la seva gestió empresarial, aspectes
basats en la Responsabilitat Social Empresarial que, a més de fer més responsable el
seu negoci (en termes econòmics, ambientals i socials), ajuden a fer més competitiva
l’empresa. “Aquest és precisament un dels aspectes que, a part de l’aportació
econòmica, més valoren els emprenedors” ha explicat el president d’Adrinoc, Joan
Espona. Espona també ha subratllat que “malgrat la complicada situació econòmica en
què ens trobem i la reducció dels ajuts en un 19% en relació a l’anterior convocatòria,
estem satisfets d’haver rebut una seixantena de sol·licituds, fet que mostra la
dinamització del teixit productiu del territori”.
Continue reading AJUTS LEADER 2012 = 3.6 MILIONS D’EUROS INVERTITS AL
TERRITORI

Data: 3 d’octubre de 2013

Cicle de jornades per a les empreses beneficiàries dels ajuts Leader: Màrqueting
Sostenible

43 empresaris i empresàries del territori Leader de la Garrotxa, el Collsacabra i l’Alt
Empordà van participar el passat 2 d’octubre en una formació organitzada per
ADRINOC per aprendre noves tècniques per transmetre i comunicar els valors de
sostenibilitat i responsabilitat social empresarial que han incorporat o incorporaran a la
seva gestió empresarial a través dels plans de millora basats en la metodologia del
projecte Gestió Sostenible Rural o altres projectes del territori que promouen l’aplicació
de polítiques de gestió sostenible, com el Codi de Gestió Sostenible i la Carta Europea
de Turisme Sostenible.
El curs de tres hores de durada, va anar a càrrec de les empreses Espai Tres i JMV
Communication & Innovation Sustainability. La sessió es va estructurar amb una
primera part teòrica, en la qual es va aprofundir sobre el nou paradigma empresarial
basat en la sostenibilitat i, una segona part, més pràctica, en la qual es va animar als
assistents a reflexionar sobre com comunicar i fer màrqueting dels valors inherents a
les seves organitzacions i en la qual es van presentar casos reeixits d’empreses que
han incorporat la sostenibilitat en les seves polítiques de comunicació.

Data: 8 d’octubrel de 2013

L’Avenc de Tavertet, empresa Leader, premi de Turisme Responsable en la
categoria d’allotjament gran

El passat divendres 4 d’octubre es van lliurar els guardons dels I Premis de Turisme
Responsable de Catalunya, un reconeixement creat en el marc del Congrés Turisme
Responsable en Destinacions per distingir aquelles iniciatives turístiques que
beneficien la comunitat local i el medi ambient. Asha Miró i Benedetta Tagliabue van
presentar l’acte de lliurament de premis.
En la categoria de millor allotjament petit, va guanyar Casa Leonardo, un hotel rural
ubicat a Senterada, al Pallars Jussà. El premi a l’allotjament gran va ser per a l’Avenc
de Tavertet, un projecte familiar que ha recuperat una masia gòtica i que treballa en
equip amb la població local.
L’Avenc de Tavertet és un dels projectes que l’any passat va rebre l’ajut Leader
gestionat per ADRINOC. Per a més informació de l’allotjament podeu visitar la seva
web www.avenc.com.
Altres reconeixements
La iniciativa que va guanyar en la categoria de millor contribució a l’economia local va
ser El cinquè llac, una travessa circular per a senderistes que transcorre pel Pallars i
l’Alta Ribagorça. El premi al millor proveïdor de turisme accessible i inclusiu va ser per
a InOut Hostel, un alberg situat a Collserola amb una plantilla formada en un 90% per
persones amb alguna discapacitat.
Els altres guardonats de la nit van ser: Tarannà Club de Viatges (millor proveïdor
d’excursions responsables), Associació Open House Barcelona (millor gestió del
patrimoni cultural a través del turisme), Món Natura Delte de l’Ebre, de la Fundació

Catalunya-la Pedrera (millor gestió del patrimoni natural a través del turisme) i
Creative Tourisme Network (millor iniciativa en el turisme responsable).

Data: 9 d’octubrel de 2013

El proper 15 d’octubre, Dia Internacional de la Dona Rural
El Dia Internacional de la Dona Rural es va crear amb la finalitat de donar visibilitat a
la contribució que fan les dones a la millora econòmica, empresarial, social i cultural de
les àrees rurals d’arreu. També per conèixer la seva decisiva aportació a la seguretat
alimentària, especialment a través d’una preocupació, molt sovint manifestada, pel
desenvolupament sostenible i les pràctiques ecològiques.
La Generalitat de Catalunya, per mitjà del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural i de l’Institut Català de les Dones, se suma a
aquesta celebració amb l’organització d’una jornada que tindrà lloc el proper 15
d’octubre, a la sala d’actes del Departament d’Agricultura (Gran Via de les Corts
Catalanes, 612-614), a les 9.30 h.
La restauradora i comunicadora sobre educació alimentària Ada Parellada farà la
conferència marc de l’acte sota el títol De la taula amb hule a la taula amb ordinador: la
importància tradicional de la dona com a transmissora del patrimoni culinari. L’acte
comptarà també amb la presència de la secretària general del Departament, Bibiana
Domingo, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell i la
participació de la periodista especialitzada en gastronomia i alimentació Tana
Collados, que moderarà una Taula d’Experiències de Dones que expressaran el millor
de la bona gestió empresarial femenina en el món rural i marítim.
Consulteu el programa de la jornada a:
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE13_Politiques_dones/Docume
nts/Fitxers_estatics/ProgramaJornada_20131015.pdf

Data: 15 d’octubre de 2013

Nou reconeixement per a una empresa Leader: Mas Llunes, premi al millor vi de
Catalunya
La garnatxa d’Empordà Solera Mas Llunes 2002, millor vi català amb el premi

Gran Vinari d’Or
Els vins de Catalunya van brindar el passat divendres 11 d’octubre a la nit la primera
gala dels premis Vinari, que guardonen els millors vins del país. A l’Auditori de
Vilafranca del Penedès es van repartir un total de 155 diplomes de vins en les diferents
categories que s’havien presentat al certamen. Per sobre de tots va destacar la
garnatxa d’Empordà Solera Mas Llunes 2002 com el vi més ben valorat d’entre tots els
participants.
Aquest producte empordanès destaca per ser una garnatxa tradicional, “un vi dolç
natural que té una durada llarga d’envelliment i que conserva la fruitositat”, segons va
explicar el seu elaborador, Antoni Roig, que també el va qualificar com un vi “llarg i
expressiu”. Roig es va quedar “impressionat” per aquest guardó. “Estàvem convençuts
de la qualitat del nostre vi, però quedar com a primer premi no ho esperàvem”, va
confessar.
La gala també va guardonar Pere Llopart amb el Premi Mon Vínic, en commemoració
de la seva trajectòria personal i professional amb més de 60 anys dedicats al món del
vi. Pel jurat, Llopart va convertir Caves Llopart en uns de les primeres en elaborar
“caves de finca”. “Al seu moment va ser també avantguardista en l’elaboració de caves
del tipus brut nature”, va destacar.

Data: 23 d’octubre 2013

Acte de lliurament dels certificats d’Empresa Sostenible als projectes Leader
90 empreses catalanes rebran divendres al Monestir de les Avellanes un
certificat d’empresa socialment responsable de mans del Conseller d’Agricultura
Josep Maria Pelegrí
Noranta petites i mitjanes empreses beneficiàries d’ajuts Leader a Catalunya rebran
aquest proper dia 25 d’octubre un certificat d’Empresa Sostenible com a
reconeixement al procés d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social
Empresarial que han portat a terme en el marc del projecte de cooperació
interterritorial Gestió Sostenible Rural. L’acte, que tindrà lloc a partir de les 10 del matí
a l’església del Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer-Noguera), estarà presidit

pel Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria
Pelegrí, acompanyat del Director General de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, del
president del Consorci Leader Noguera Segrià Nord, Pere Prat i el vicepresident
d’Adrinoc, coordinador del projecte, Joaquim Felip.
El projecte Gestió Sostenible Rural (2009-2015) promou la integració voluntària de
polítiques de RSE a les empreses beneficiàries d’ajuts públics dels territoris rurals (Eix
4-PDR 2007-2013), com a fórmula per garantir la seva sostenibilitat, i per extensió, la
de les comarques on s’ubiquen. En el cas de Catalunya, GSR compte amb el suport
explícit del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
que ha incorporat el foment de la RSE en els territoris rurals dins les línies
estratègiques del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya i en el mateix
procediment administratiu de gestió dels ajuts Leader. Gestió Sostenible Rural està
coordinat per l’Associació de Desenvolupament Rural de la Zona Nord Oriental de
Catalunya i finançat per la mesura 421 de l’Eix 4 Leader del PDR de Catalunya.

Data: 28 d’octubre de 2013

Visita d’un grup de desenvolupament rural de Polònia

La setmana passada, un grup de propietaris i propietàries de diferents establiments de
turisme rural i de personal tècnic del grup de desenvolupament rural de Polònia (de la
regió de Kuyawy) va visitar la Garrotxa com a territori pioner en aplicar mesures
de Responsabilitat Social a les empreses i, concretament, al sector turístic.
Des d’ADRINOC s’ha transmès la filosofia de tendir cap a un territori sostenible i s’han
explicat les accions que es porten a terme a a través dels plans de millora en RSE a
les empreses beneficiàries dels ajuts Leader i els projectes de cooperació que es
porten a terme amb altres territoris a nivell català i estatal. Des de Turisme Garrotxa
s’ha explicat també l’aposta per a un turisme responsable amb els seus avantatges i la
potencialitat de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Complementant la seva estada han visitat la cooperativa Verntallat, com a model de
negoci; La Rectoria de Sant Miquel, com a empresa de turisme rural sostenible; Serrat
Agrocuina, com a elaborador de producte local; i la Fageda, com cooperativa social
sense ànim de lucre. A tots ells els hi agraïm la seva predisposició i atenció.

Data: 29 d’octubre de 2013

Empreses Leader distingides com a Socialment Responsables
15 empreses de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Collsacabra recullen el diploma
que les acredita com a Empresa Socialment Responsable, dins el projecte de
cooperació Gestió Sostenible rural.

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria
Pelegrí, acompanyat del director general de Desenvolupament Rural, Jordi Sala, del
president del Consorci Leader Noguera - Segrià Nord, Pere Prat, i del vicepresident
d’Adrinoc i coordinador del projecte, Joaquim Felip, va presidir divendres al Monestir
de les Avellanes (Os de Balaguer), el II acte de lliurament d’un certificat d’Empresa
Sostenible a noranta petites i mitjanes empreses beneficiàries d’ajuts Leader a
Catalunya. Aquest distintiu és el reconeixement al procés d’implantació de polítiques
de Responsabilitat Social Empresarial que han dut a terme en el marc del projecte de
cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural (GSR).
A més del lliurament dels diplomes, l’acte es va completar amb una jornada de debat i
reflexió dels territoris rurals per a avançar cap a models de desenvolupament
intel·ligent, en línia amb l’estratègia 2020 de la Unió Europea (UE). En aquest marc,
s’inscriu la conferència “Catalunya, territori socialment responsable”, a càrrec d’Eva
Rovira, responsable de RSE de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i
del Treball Autònom; una taula rodona en què, sota el títol ‘Estratègies per a la
consolidació de Territoris Intel·ligents’, explicaran la seva experiència les comarques
del Ripollès, la Garrotxa i el Priorat; i un darrer panell d’experiències d’empreses
socialment responsables. La jornada clourà amb una degustació de producte local,
amb la col·laboració del projecte Gustum, de cooperació Leader, també impulsat pel
DAAM, que fomenta el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes

agroalimentaris de qualitat que es produeixen en el territori i de la seva sinèrgia amb la
restauració, el turisme i el comerç.

Data: 7 de novembre de 2013

Formació en Gestió econòmica i financera, un factor clau per a les empreses
Leader
Aquest passat dimarts, 5 de novembre, vint-i-set empresaris de la Garrotxa, el
Collsacabra i l’Alt Empordà han participat a la jornada formativa “Gestió
econòmica i financera” organitzada per ADRI-NOC
La sessió ha tingut lloc al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a Figueres. En el marc
de la jornada, el ponent Manel Sanchez, assessor i consultor empresarial i docent de
màsters i postgraus a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Ramon Llull (IQS),
ha profunditzat en l’anàlisi de l’activitat econòmica, les conseqüències financeres de
l’activitat, les condicions de cobraments i pagaments, l’anàlisi del compte de pèrdues i
guanys i el balanç de situació de l’empresa i la planificació pressupostària com a eina
de coordinació i gestió. Aquesta formació és una de les que estan incloses en el pla
de millora de les empreses beneficiàries dels ajuts Leader que complementa l’ajut
econòmic amb formació específica i assessorament individualitzat per part de l’equip
tècnic d’ADRINOC per tal que les empreses puguin millorar la seva gestió en tres
àmbits: ambiental, eco
nòmic i social.

Data: 8 de novembre de 2013

Procés de participació pública per a l’elaboració del PDR de Catalunya 2014-2020

El procés participatiu,
novembre, s’articula a través del portal d’Agricultura

obert

fins al 25 de

El passat mes d’octubre es van adoptar els textos de compromís final del paquet de la
reforma de la Política Agrària Comuna (PAC), d’acord amb el resultats de les reunions
dels trílogs (negociacions a tres bandes entre el Parlament Europeu, el Consell i la
Comissió Europea). Així, a l’espera de la publicació dels reglaments, s’està a les
portes del nou període de programació europeu 2014-2020, el qual en matèria de
desenvolupament rural preveu una major integració entre les polítiques de la Unió
Europea (UE) en las zones rurals amb la finalitat de concentrar-se en els objectius de
la estratègia Europa 2020.
La principal missió de la política de desenvolupament rural de la UE 2014-2020 es pot
definir per mitjà de tres objectius estratègics, que han de contribuir a:
•
•
•

Fomentar la competitivitat de l’agricultura.
Garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció pel clima.
Assolir un desenvolupament territorial equilibrat de les economies i comunitats
rurals, que generi i mantingui llocs de treball.

Per a l’elaboració del Programa de desenvolupament rural (PDR) 2014 -2020, el
Departament d’Agricultura ha previst un procés de participació pública, que
s’estructura en les dues fases principals que conformen l’elaboració del Programa:
•
•

Una primera d’anàlisi de la situació de partida i d’identificació de necessitats.
I una segona que determina l’establiment de l’estratègia a seguir, amb la
incorporació de les mesures i operacions plantejades, per tal de donar resposta
a les necessitats i les disponibilitats pressupostàries per a cadascuna d’elles.

Seguint les pautes que determina el Reglament del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), el procés d’elaboració del PDR segueix un procés
seqüencial, és a dir, els apartats posteriors són conseqüència dels anteriors. El procés
de participació ha de satisfer aquesta seqüència.
És per aquest motiu que el Departament d’Agricultura inicia el procés de participació
pública dirigit a la primera fase de diagnosi de la situació de partida i la identificació de
necessitats, tot fomentant que hi puguin participar tots els sectors, organismes,
interlocutors econòmics i socials, etc. relacionats amb el desenvolupament de les
zones rurals.
La participació pública es fonamenta en la revisió dels documents de diagnosi i en la
priorització de les necessitats identificades. Així mateix, també es preveu la possibilitat
de realitzar aportacions tant en l’anàlisi DAFO i en les necessitats, a fi i efecte
d’incorporar i/o modificar elements.
Per a més informació, clica aquí: Participació ciutadana DAAM / nou PDR
Per
entrar
al
portal
d’Agricultura,
http://ecatalunya.gencat.cat/portal/faces/public/agricultura/

ves

a:

Data: 14 de novembrel de 2013

ADRI-NOC col·labora en la campanya d’introducció de l’oli d’oliva verge extra a
les escoles

Els grups Leader de Catalunya a través del projecte de cooperació Gustum,
conjuntament amb les 5 DOP d’oli catalanes i el departament d’Agricultura, han
impulsat una campanya per facilitar la introducció de l’oli d’oliva verge extra a
les escoles.
A l’Alt Empordà el projecte ha estat recolzat per l’Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya, la DOP Oli de l’Empordà i l’Àrea
Cultura i Ensenyament del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
En motiu d’aquest projecte, el passat dimecres 13 de novembre s’ha portat a terme un
taller d’oli a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà en el qual han participat alumnes de
l’escola i també els alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles d’Espolla, Sant
Climent Sescebes, Capmany i Darnius. Al taller s’ha explicat d’on ve l’oli, com es
cullen les olives i tot el procés d’obtenció de l’oli. També s’han explicat els diferents
tipus d’oli d’oliva i s’ha fet un tast per diferenciar-los. Al final del taller s’ha donat a
degustar pa amb oli i sucre.

Data: 26 de novembre de 2013

Formació sobre els models Canvas i Timmons

La Fundació Seira en el marc del projecte FES GEST Catalunya
ofereix, en col·laboració amb l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la
zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC) i l’Escola Aposta, el curs “Els models
Canvas i Timmons”. Aquest curs es durà a terme el dimecres 5 de desembre de 10 a
13 hores al Consell Comarcal de la Garrotxa. Per a inscripcions: bcuenca@adrinoc.cat
(o 972 27 16 00 Bibiana Cuenca).
Aquesta formació vol contribuir a la millora de les competències dels diferents actors
que intervenen en un GEST, donant resposta a les múltiples necessitats de gestió dels
grups, de gestió de l’estalvi i de la inversió de projectes.
Un Grup d’Estalvi Solidari Territorial (GEST) es composa d’entre 5 a 20 persones que
de comú acord decideixen dedicar part del seu estalvi personal a la posada en marxa i
la consolidació de projectes empresarials col·lectius i de proximitat, a fi d’afavorir el
desenvolupament d’una economia responsable basada en les persones i en el territori.

Data: 13 de desembre de 2013

Jornada formativa sobre la normativa de Consum

Empresaris i empresàries vinculats als ajuts Leader i a l’Associació Alt Empordà
Turisme es formen sobre els canvis que ha sofert la normativa de Consum
L’Àrea de Consum del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va organitzar el passat
dimecres 11 de desembre de 2013 la jornada “Principals obligacions en matèria de
Consum” en la qual es va donar a conèixer el nou decret de fulls de reclamació i la
Junta arbitral de consum, una eina de confiança i transparència cap a consumidors en
favor de la mediació i l’arbitratge en casos de conflictes.
La jornada va anar a càrrec del senyor Joan Surós i Peracaula, de l’Agència Catalana
del Consum, i va comptar amb l’assistència d’empresaris i empresàries vinculats als
ajuts Leader i a l’Associació Alt Empordà Turisme.
Aquesta jornada s’emmarca en les formacions grupals que reben les empreses Leader
en el desplegament del Pla de millora, un procés d’acompanyament a l’empresa que
s’enfoca seguint tres vectors, el vector econòmic, l’ambiental i el social, i que permet a
aquestes empreses fer camí cap a la consolidació com a empresa socialment
responsable.

Data: 16 de desembre de 2013

Sensibilització en RSE als instituts de la Garrotxa
Dins les accions formatives i de sensibilització d’ADRI-NOC, s’han programat
diverses sessions per tal de sensibilitzar els joves dels instituts de la Garrotxa

Una quinzena d’alumnes del Cicle formatiu de grau superior d’administració i finances
de l’IES Bosc de la Coma i una vintena d’alumnes de Grau superior d’educació infantil
de l’IES Montsacopa d’Olot van assistir el passat dijous 12 i divendres 13 de
desembre, respectivament, a la xerrada “La RSE: el valor afegit de les empreses” que
tècnics d’ADRI-NOC van realitzar amb l’objectiu de donar-los a conèixer els
avantatges que aporta la responsabilitat social a les empreses. Durant la sessió es va
projectar un vídeo editat per Gestió Sostenible Rural on els alumnes van poder
observar un conjunt de bones pràctiques que porten a terme tres empreses de sectors
diferents (turisme rural, disseny web i producció agroalimentària). Posteriorment es
van exposar els beneficis que comporta la implantació de polítiques de gestió
responsable per a les empreses i els territoris on operen i es van treballar diferents
exemples de bones pràctiques a nivell econòmic, ambiental i social mitjançant un cas
pràctic relacionat amb l’àmbit professional del cicle formatiu corresponent i que els
estudiants van contribuir a desenvolupar. La sessió, molt participativa, va ser molt ben
valorada pels alumnes i pel professorat.
Aquesta sensibilització la desenvolupa ADRI-NOC de forma gratuïta en el marc del
projecte Gestió Sostenible Rural als municipis de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el
Collsacabra. Totes aquelles empreses, entitats i centres educatius que hi estiguin
interessats poden posar-se en contacte amb els tècnics d’ADRI-NOC trucant al
972271600 o enviant un correu electrònic a info@adrinoc.cat.

Data:30 de desembrel de 2013

AJUTS LEADER 2013. CONVOCATÒRIA OBERTA!

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 22 de febrer de 2014.
Les empreses beneficiàries d’aquests ajuts poden obtenir fins a un 35% de
subvenció.
Aquests ajuts estan adreçats a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i
turístiques i a les microempreses en general de 51 municipis de l’àmbit de la
Garrotxa, el Collsacabra, l’Alt Empordà i el Pla de l’estany i permeten obtenir fins a un
35% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de
negocis.
Atès que el termini per presentar les sol·licituds és de 45 dies comptats a partir
de l’endemà de la publicació dels ajuts al DOGC (30.12.13), des d’ADRI-NOC es
convida a les empreses que estiguin interessades a rebre informació més detallada
que es posin en contacte amb l’equip tècnic de l’entitat, a Olot (972 271600), o a
Figueres (972 503088). Així mateix, els interessats poden consultar les bases i altra
documentació a la pàgina web d’ADRI-NOC www.adrinoc.cat/ajuts Leader/sol·licituds i
documentació.

NOTÍCIES FACEBOOK ADRINOC 2013

23 / gener / 2013

El proper dimarts 29 de gener a 2/4 de 10 del matí a la sala de plens del Consell Comarcal
de la Garrotxa tindrà lloc una nova sessió informativa sobre la convocatòria d’ajuts Leader.
Dirigida a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries i turístiques i a les
microempreses en general de la Garrotxa, Collsacabra i l’Alt Empordà permet obtenir fins a
un 35% de subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de
negocis.
Les empreses disposen fins al 20 de febrer de per poder presentar la sol•licitud per acollirse a la convocatòria de subvencions que a la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Collsacabra,
gestiona l’Associació de Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de
Catalunya, ADRINOC.
Per poder conèixer més a fons els detalls de la convocatòria que enguany assigna una
dotació pressupostària d’1.232.900 € a ADRINOC, i a més de la sessió informativa del
proper dimarts 29 de gener, els interessats es poden posar en contacte amb l’equip tècnic
de l’entitat mitjançant el telèfon 972 271600 o bé dirigir-se a la seu d’ADRINOC, situat al
segon pis del Consell (Avinguda Onze de Setembre, 22 d’Olot). També es poden consultar
les bases, entre altra documentació, a la pàgina web d’ADRINOC www.adrinoc.cat.

14 / febrer / 2013 ·

Jornada formativa sobre el càlcul de la petjada de CO2 i mesures d’estalvi energètic
Aquest passat dimecres 13 de febrer una quarantena d’empresaris de la Garrotxa, el
Collsacabra i l’Alt Empordà han participat en una jornada formativa sobre el càlcul de la petjada
de carboni i mesures d’estalvi energètic, organitzada per l’Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), i realitzada per les empreses
LowCO2 i Igetech.
La consultora osonenca LowCO2 va fer una introducció a la problemàtica del canvi climàtic i va
plantejar accions i alternatives per minimitzar l’impacte de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, entre elles el control de la petjada de carboni. Posteriorment, Igetech va aprofundir
més el tema de possibles mesures d’estalvi energètic per a les empreses. La jornada va ser
valorada molt positivament per part dels assistents.

19 / febrer / 2013 ·

Animeu-vos a participar al PRIMER FÒRUM D’EMPRENEDORIA EN L’ÀMBIT RURAL!!!

5 / abril / 2013 ·

Més projectes que mai a la convocatòria 2012 d'ajuts Leader del Departament d'Agricultura
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/…/notapremsavw/detall.do…

Més projectes que mai a la convocatòria 2012 d'ajuts Leader del
Departament d'Agricultura -.
PREMSA.GENCAT.CAT

10 / abril / 2013 ·

Els grups Leader organitzen i participen en diversos actes, fires i jornades aquest mes
d'abril a les zones rurals de Catalunya
L’objectiu és divulgar els seus projectes en desenvolupament territorial, amb temàtiques
com la responsabilitat social empresarial, la valorització del producte local, l’emprenedoria,
la biomassa, l’estalvi energètic o la petjada de CO2
Els 13 Grups d’Acció local (GAL) Leader van ser seleccionats pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a aplicar la
metodologia Leader a Catalunya, en el marc de l’Eix 4 del Programa de desenvolupament
Rural 2007-2013
Un dels objectius principal dels GAL és la dinamització territorial i la divulgació dels seus
projectes més estratègics i bones pràctiques, conjuntament amb la gestió dels ajuts, que
convoca anualment el Departament, 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, principalment de dones i joves, 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, per als propers dies d’aquest mes d’abril hi ha previstes les següents actuacions:
LEADER Event 2013: Building Bridges for the Future (ADRINOC)
- Data i lloc: 17 i 18 d’abril. The Egg, Rue Bara 175, 1070 Brussel·les (Bèlgica).
- Hora de inici i durada: tot el dia.
- Breu descripció: Trobada europea de la comunitat LEADER, a Brussel·les, per tercer any
consecutiu LEADER Event de ENRD. El tema de l'esdeveniment és 'Establint ponts per al
futur' i l'objectiu és donar suport a una programació exitosa de CLLD (comunitats de
desenvolupament local) a nivell estatal i local. L'esdeveniment proporcionarà una
plataforma única per a l'intercanvi en temps real entre tots els implicats en la formació i/o
participació en el futur del LEADER.
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17 / abril / 2013 ·
Construint nous ponts per al Futur...

23 / abril / 2013 ·

La jornada, organitzada per la Xarxa Europea de grups Leader, amb la col·laboració de la
Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, va tenir loc a
Brussel·les el passat 17 i 18 d’abril.
El Grup Leader Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRINOC) ha representat als grups Leader catalans i al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en l’Event Europeu Leader 2013.
La Xarxa Europea de grups Leader organitza aquesta jornada amb l’objectiu de donar suport al
procés de programació del Leader per al nou període de programació 2014-2020 i d’oferir una
plataforma de contacte entre tots els agents relacionats amb el futur del Leader.
La programació 2014-2020 en matèria del Leader estableix la possibilitat d’incorporar
operacions FEADER, FEDER i FSE de forma conjunta en els programes de desenvolupament
local Leader, coneguts com a plurifons. Aquest fet reforçaria les estratègies territorials, amb
més diversitat d’actuacions a desenvolupar i de manera coordinada entre els diferents fons
estructurals.
D’altra banda, es planteja una amenaça sobre Leader que ve donada pel fet que hi pugui haver
coexistència entre PDRs estatals i regionals, i que la metodologia Leader s’integri en una
programació estatal, atès que la proximitat als territoris d’implementació és un element
indispensable per a definir una estratègia global.
Les sessions de l’Event Europeu Leader 2013 es centren a utilitzar les lliçons apreses,
experiències i bones pràctiques de l’actual període de programació per a consolidar la
metodologia Leader i preparar el proper període 2014-2020. Els grups Leader participants han
de compartir les seves experiències, participar activament en els debats i presentar exemples
d’actuacions del seu àmbit territorial. També s’ha convidat a les jornades a altres actors del
desenvolupament rural que tinguin interès a començar a aplicar estratègies Leader en el proper
període de programació.

23 / abril / 2013

Treballant pel projecte "Red Verde de Turismo Rural Responsable" a Bilbao

26 / abril / 2013 ∙

Igetech Innova,sl un projecte Leader 2011!
http://www.lavanguardia.com/…/olot-compta-amb-el-primer-edi…

Olot compta amb el primer edifici de tot l'Estat capaç d'autoabastir-se
amb energia procedent de
L'espai incorpora tot un seguit de sistemes d'eficiència energètica que fa que tingui un consum reduït.
"Espai Zero és un laboratori d'eficiència energètica
LAVANGUARDIA.COM

2 / maig / 2013 ∙

ADRINOC presenta el CAS de la Garrotxa a la 2a Jornada del Pla Estratègic de les Terres de
l'Ebre!!!

29 / maig / 2013 ·
Unes 50 empreses de la Garrotxa, Alt Empordà i el Collsacabra participen en la Jornada de Cooperació
Empresarial "Cooperar entre empreses per a generar avantatges" organitzada per l'Associació Adri-noc al
Restaurant les Cols d'Olot!

29 / maig / 2013 ·
L'expert en polítiques de cooperació, Jordi Martí, de la consultora Altrium, ha dinamitzat la sessió de
cooperació organitzada per Adrinoc, al nou pavelló del restaurant @Les Cols

30 / maig / 2013

45 empreses de la Garrotxa i l'Alt Empordà participen en una jornada
per unir esforços i...
ADRI-NOC, l’entitat que gestiona les ajudes líder per a territoris rurals, ha organitzat avui a Olot una
jornada de coordinació empresarial. La voluntat és la...
OLOTTV.XIPTV.CAT|PER XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

6 / juny / 2013 ·

Adri-noc participa en el Seminari de Produccions locals agroalimentàries i estratègies de
Desenvolupament Territorial a Talarn

21 / juny / 2013 ·

94 empreses implantaran polítiques de RSE als territoris rurals de Catalunya aquest 2013
Publicat a l'Observatori de Gestió Sostenible Rural l'informe de la convocatòria d'ajuts Leader
2012 del PDR de Catalunya
Més de 90 empreses implementaran polítiques de RSE a les seves organitzacions aquest
2013, en el marc del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural que promou la
incorporació de valors de gestió sostenible a les empreses beneficiàries dels ajuts Leader del
PDR de Catalunya 2007-2013. Amb aquestes, ja són prop de 300 les empreses del món rural
que, des de l'any 2009, han iniciat un procés de millora en l'àmbit econòmic, ambiental i social
de la seva gestió.
D'acord amb la metodologia del Codi de Gestió Sostenible que comparteixen els 13 Grups
d'Acció Local de Catalunya, tècnics especialitzats en Responsabilitat Social Corporativa han
realitzat en els darrers dos mesos una diagnosi de la gestió del conjunt d'aquestes 94
organitzacions, i els han proposat un pla d’accions temporalitzat que inclou propostes per
millorar la seva competitivat econòmica, per mitigar els seus impactes ambientals o per a
satisfer els interessos dels seus principals grups d'interès: clients, treballadors, proveïdors, etc.
L'íntegre compliment d'aquest pla de millora pot suposar a les empreses, i en el menor dels
casos, un increment del 5% de l'ajut Leader del PDR.
Segons l'informe d'aquesta convocatòria 2012 publicat a l'Observatori de GSRural, la majoria
de les empreses que aplicaran polítiques de RSE a les seves organitzacions pertanyen al
sector agroalimentari (35,11%). A diferència d’anys anteriors, però, la mesura de serveis o
microempresa ha superat amb un 33% al sector turístic (31%). Podeu consultar totes les dades
per territori al següent enllaç:http://ca.gsrural.org/observatori/
Impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural i
coordinat per ADRI-NOC, el projecte Gestió Sostenible Rural té com a objectius impulsar la
sostenibilitat i la RSE de les activitats econòmiques dels territoris rurals, avançar cap a la
creació de Territoris Socialment Responsables i afavorir la intercooperació i la creació de
sinergies entre territoris rurals sostenible.

4 / juliol / 2013 ·
Agraïm la col·laboració de Mireia Tresserras en la presentació del projecte de cooperació "Red Verde de
Turismo Rural Responsable" al País Basc!

16 / juliol / 2013 ·
Última sessió de l'Olot Breakfast de bones pràctiques en RSE a càrrec de KHLloreda moderat per Jordi
Terrades

22 / juliol / 2013 ∙
El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques acull l’Assemblea General d’ARCA
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA va celebrar ahir, a la seu del Consorci
Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques de Gandesa, la seva Assemblea General. La jornada es va
iniciar amb la intervenció de Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta i membre de
l’Assemblea de l’entitat, que va donar la benvinguda als assistents.
Seguidament, el president d’ARCA, Miquel Rovira; el secretari, Ramon Borràs; i Laura Ibànyez, gerent de
l’entitat, van ser els encarregats de conduir l’Assemblea. La reunió va servir per presentar la Memòria
d’Activitats i els comptes anuals corresponents a l’anualitat 2012; així com el dietari d’activitats i l’estat
d’execució del pressupost d’aquest 2013. Durant la seva intervenció, Rovira va fer èmfasi en la
importància de comunicar la feina que desenvolupen els grups Leader al territori per tal de visibilitzar els
projectes impulsats en l’àmbit rural. En aquest sentit, Rovira va subratllar que tan ARCA com el
Departament d’Agricultura estan treballant conjuntament per difondre i comunicar totes les actuacions que
els grups Leader realitzen al territori. El President d’ARCA també va voler destacar els resultats de la
jornada “Cooperar per un medi rural actiu”, celebrada a Barcelona el passat 20 de juny de 2012, com a
exemple de com comunicar i donar visibilitat als projectes de cooperació que els grups Leader han
desenvolupat a Catalunya.
Durant l’Assemblea també es va exposar la situació actual de la Red Española de Desarrollo Rural, la
xarxa estatal que engloba els grups d’acció local espanyols, de la qual Miquel Rovira ha estat nomenat
tresorer recentment.
Finalment, i a mode de clausura, Laura Ibànyez, gerent d’ARCA, va detallar les actuacions que l’entitat té
previstes durant la tardor, d’entre les que destaquen les visites que realitzaran diferents grups Leader
suecs i lituans durant els mesos de setembre i octubre.
Un cop acabada l’assemblea, els assistents van poder visitar dues iniciatives del territori que han comptat
amb el suport del programa Leader. Primerament, es va visitar l’Hotel restaurant Nou Moderno, situat a la
població de Vilalba dels Arcs. Es tracta d’un establiment familiar amb més de 50 anys d’història que,
gràcies al recolzament del programa Leader, ha ampliat les seves instal•lacions, creant un hotel restaurant
que ha permès incorporar els fills al negoci familiar.
Posteriorment, durant la tarda, els assistents van poder conèixer el Celler Edetària, un celler de referència
de la Denominació d’Origen de la Terra Alta que, amb el suport dels ajuts Leader, ha pogut millorar les
seves instal•lacions i adquirir nova maquinària que li ha permès incrementar la seva producció.

24 / juliol / 2013

La cervesa Pochs de Castellfollit, una empresa Leader
La cervesa Pochs de Castellfollit de la Roca és una de les empreses que l’any passat va rebre l'ajut
Leader. És l’exemple d’un projecte emprenedor que ha pogut florir gràcies al programa d’ajudes que
gestiona Adri-Noc. Coincidint amb...
OLOTTV.XIPTV.CAT|PER XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

5 / setembre / 2013 ·

Una delegació de grups Leader lituans visita la Garrotxa
Els propers dies 5 i 6 de setembre una delegació lituana, formada per promotors privats i
tècnics dels grups Leader Druskininkai district LAG, Dzūkija LAG, i Alytus district LAG, ha
visitat els territoris de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona NordOriental de Catalunya (ADRINOC)
El viatge, organitzat conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació d’iniciatives
Rurals de Catalunya - ARCA, té l’objectiu de fomentar la cooperació i l’intercanvi de
coneixements entre els grups GAL catalans i lituans en l’àmbit agroalimentari, a més de
donar a conèixer bones pràctiques de la metodologia Leader a Catalunya.
En aquest sentit, s’ha organitzat una visita de dos dies de treball on es combinaran les
ponències i presentacions, amb visites a experiències Leader desenvolupades al territori.
Amb aquest intercanvi, els grups catalans participants volen establir possibles
col•laboracions futures amb els grups lituans, i realitzar un intercanvi sobre la
implementació del programa Leader en diferents països europeus.

5 / setembre / 2013

Una delegació de grups Leader de Lituània visita la Garrotxa |
elgarrotxi.cat
Una delegació lituana, formada per promotors privats i tècnics dels grups Leader Druskininkai...
ELGARROTXI.CAT

18 / setembre / 2013 ∙

Jornada de formació en posicionament web i xarxes socials en relació a la Carta Europea de Turisme
Sostenible

2 / octubre / 2013 ·
Màrqueting Sostenible: Detectar el que es necessita enlloc de promoure el consum!

4 / octubre / 2013

Jornades “L’èxit de les empreses d’economia social i cooperativa: el
servei a les persones” |...
Aquest dijous 3 d’octubre, el Consell Comarcal ha acollit les jornades “L’èxit de les empreses d’economia
social i cooperativa: el servei a les persones”. La...
ELGARROTXI.CAT

7 / octubre / 2013

El Consell Comarcal debat sobre l'èxit de les cooperatives en l'actual
context econòmic
La Garrotxa va ser una comarca pionera en el naixement de cooperatives, i actualment compta amb 25
empreses d’aquest tipus de les gairebé 250 que hi...
OLOTTV.XIPTV.CAT|PER XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

8 / octubre / 2013 ∙

L'Avenc de Tavertet, projecte Leader adherit al Codi de Gestió Sostenible de
la Garrotxa i el Collsacabra, guanya el I Premi de Turisme Responsable, en
la categoria d'allotjament gran. www.avenc.com
http://www.descobrir.cat/…/es-lliuren-els-guardons-dels-i-p…

23 / octubre / 2013 ∙

1a Trobada de Propietaris de Custòdia del Territori, que es celebrarà el proper dissabte 16 de
novembre a la finca la Font, de Lluçà.
Durant la trobada varis propietaris que ja tenen acords de custòdia explicaran la seva experiència, es
crearan taules temàtiques d'intercanvi d'experiències i es visitarà la finca La Font, on té lloc la
trobada. La trobada finalitzarà amb un dinar gratuït per a tothom amb productes del mercat de
custòdia i de la finca visitada.
Per a més informació recomanem que us descarregueu el programa de la trobada i el feu arribar a
tots els propietaris/gestors que creieu oportú.
www.custodiaterritori.org
Per participar és necessari confirmar assistència a través del formulari online d'inscripció:
http://www.xct.cat/…/formulari_trobada_propietaris_2013.html
DIA
Dissabte 16 de novembre de 2013
LLOC
L’espai escollit per a aquesta 1a trobada és la finca La Font de Lluçà, una finca exemplar on des del
2007 el propietari de la finca, Pere Garet, i el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del
Ter com a entitat de custòdia, desenvolupen un projecte d’economia verda que combina
l’ecoturisme, la conservació dels valors naturals de les rieres, torrents i zones humides de la finca i la
gestió sostenible i ecològica de l’explotació agrícola i ramadera.
(dies previs a la trobada us explicarem amb detall com arribar-hi)
PROGRAMA (descarregar el Programa en PDF)
09:30 - 10:00 - Acreditacions.
10:00 – 10:30 – Inauguració. Parlaments institucionals.
10:30 – 11:15 – Taula d’experiències. Propietaris amb acords de custòdia presentaran la seva
experiència.
11:15 - 12:30 - Espais d’intercanvi temàtics. Coneixem-nos millor.
12:30 – 14:00 – Visita de camp guiada a la Reserva Natural Privada del Torrent i Pantà de Garet.
14:00 – Dinar gratuït per a tots els assistents amb tastet de productes del mercat de custodia i de la
finca «La Font»
www.xct.cat/…/formu…/formulari_trobada_propietaris_2013.html

http://www.xct.cat/ca/formularis_CRM/formulari_trobada_propietar
is_2013.html
XCT.CAT

24 / octubre / 2013 ∙

15 empreses d' ADRI-NOC de la comarca de la Garrotxa, Alt Empordà i Osona recolliran la seva
acreditació com a empreses socialment responsables dels territoris Leader demà al Monestir de les
Avellanes (Os de Balaguer)

28 / octubre / 2013 ∙

15 empreses de la comarca de la Garrotxa, Alt Empordà i el Collsacabra reben la distinció com a
Empreses Socialment Responsables, dins del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural

6 / novembre / 2013 ·

Jornada de Gestió Econòmica i financera, vector clau per les empreses Leader

26 / novembre / 2013 ·

http://adrinoc.cat/?p=1694

ADRI Nord-Oriental de Catalunya » ADRINOC col·labora en la
campanya d’introducció de l’oli...
Els grups Leader de Catalunya a través del projecte de cooperació Gustum, conjuntament amb les 5...
ADRINOC.CAT

4 / desembre / 2013 ·

Últims dia per apuntar-vos a la sessió formativa "Els models Canvas i Timmons" que tindrà
lloc demà a la seu d'ADRINOC d'Olot!

16 / desembre / 2013

Sensibilització en RSE als instituts de la Garrotxa
Dins les accions formatives i de sensibilització d’ADRINOC, s’han programat diverses sessions per
tal de sensibilitzar els joves dels instituts de la Garrotxa.
Una quinzena d’alumnes del Cicle Formatiu de Grau superior d’administració i finances de l’IES
Bosc de la Coma i una vintena d’alumnes de Grau Superior d’educació Infantil de l’IES Montsacopa
d’Olot van assistir el passat dijous 12 i divendres 13 de desembre respectivament a la xerrada La
RSE: el valor afegit de les empreses que tècnics d’ADRI-NOC van realitzar amb l’objectiu de donarlos a conèixer els avantatges que aporta la responsabilitat social a les empreses. Durant la sessió es
va projectar un vídeo editat per Gestió Sostenible Rural on els alumnes van poder observar un
conjunt de bones pràctiques que porten a terme tres empreses de sectors diferents (turisme rural,
disseny web i producció agroalimentària). Posteriorment es van exposar els beneficis que comporta
la implantació de polítiques de gestió responsable per a les empreses i els territoris on operen i es
van treballar diferents exemples de bones pràctiques a nivell econòmic, ambiental i social mitjançant
un cas pràctic relacionat amb l’àmbit professional del cicle formatiu que els estudiants van contribuir
a desenvolupar. La sessió, molt participativa, va ser molt ben valorada pels alumnes i el professorat.
Aquesta sensibilització que ADRI-NOC desenvolupa de forma gratuïta en el marc del projecte
Gestió Sostenible Rural als municipis de la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Collsacabra. Totes aquelles
empreses, entitats i centres educatius que hi estiguin interessats poden posar-se en contacte amb els
tècnics d’ADRI-NOC trucant al 972271600 o enviant un correu electrònic a info@adrinoc.cat.

30 / desembre / 2013 ·

Avui ha sortit publicada l'Ordre d'Ajuts Leader 2013.
Termini de presentació 22 de febrer de 2014!
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6530/1331813.pdf

TWITTER ADRINOC 2013
ADRI-NOC ha retwitteado

25 de jun. de 2013

94 empreses implantaran polítiques de RSE als territoris rurals de Catalunya
aquest 2013. @adri_noc premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJ …
http://

ava/notapremsavw/detall.do?id=205909

Un total de 94 empreses implantaran
polítiques de RSE als territoris rurals de
Catalunya aquest 2013
Més de 90 empreses implementaran polítiques de responsabilitat social empresarial (RSE) a les
seves organitzacions aquest 2013, en el marc del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural,
que promou la incorporació de valors de gestió sostenible a les empreses beneficiàries dels ajuts
Leader del PDR de Catalunya 2007-2013. Amb aquestes, ja són prop de 300 les empreses del món
rural que, des de l'any 2009, han iniciat un procés de millora en l'àmbit econòmic, ambiental i
social de la seva gestió.

D'acord amb la metodologia del Codi de Gestió Sostenible que comparteixen els 13 grups d'acció
local de Catalunya, tècnics especialitzats en responsabilitat social corporativa han realitzat en els
darrers dos mesos una diagnosi de la gestió del conjunt d'aquestes 94 organitzacions, i els han
proposat un pla d’accions temporalitzat que inclou propostes per millorar la seva competitivitat
econòmica, per mitigar els seus impactes ambientals o per satisfer les necessitats dels seus
principals grups d'interès: clients, treballadors, proveïdors, etc. L'íntegre compliment d'aquest pla
de millora pot suposar a les empreses, en el menor dels casos, un increment del 5% de l'ajut
Leader del Programa de desenvolupament rural (PDR).

La majoria de les empreses que aplicaran polítiques de RSE a les seves organitzacions, segons la
convocatòria 2012, pertanyen al sector agroalimentari (35,11%). A diferència d’anys anteriors,
però, la mesura de serveis o microempresa ha superat amb un 33% el sector turístic (31%).
Podeu consultar totes les dades per territori al següent enllaç: http://ca.gsrural.org/observatori/.

Impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural i coordinat
per ADRI-NOC, el projecte Gestió Sostenible Rural té com a objectius impulsar la sostenibilitat i la
RSE de les activitats econòmiques dels territoris rurals, avançar cap a la creació de territoris
socialment responsables i afavorir la intercooperació i la creació de sinergies entre territoris rurals
sostenibles.

També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat itwitter.com/agriculturacat.

ADRI-NOC@adri_noc
1:46 - 2 de jul. de 2013

A Euskadi explicant perquè RSE aporta valor
al Turisme i aplicació CETS Gtxa. Red Verde
Turisme Responsable #Mendinet

ADRI-NOC @adri_noc · 24 de oct. de 2013

El grup Polonès es troba a la Rectoria de Ca l'Escolà #garrotxa amb
@turismegarrotxa @jorditerrades @desruralcat

ADRI-NOC @adri_noc · 25 de oct. de 2013

Comença el II Acte de lliurament certificats a empreses #Leader socialment
responsables #diplomesgsr

ADRI-NOC @adri_noc · 25 de oct. de 2013

En Josep M., de Serrat Agrocuina explicant la seva experiència al grup
Polonès! @desruralcat @jorditerrades

ADRI-NOC @adri_noc · 25 de oct. de 2013

Foto grup empreses #Leader que han aplicat
RSE amb el Hble Conseller Sr Pelegrí
#diplomesgsr Les Avellanes

ADRI-NOC @adri_noc · 25 de oct. de 2013

Visitant la @fageda amb el grup Polonès
@jorditerrades @turismegarrotxa @desruralcat
#garrotxa

ADRI-NOC @adri_noc · 28 de oct. de 2013

Jornada d'Intercanvi de bones pràctiques de RSE en l'àmbit del Turisme Rural
Responsable a l'Avenc @jorditerrades

ADRI-NOC @adri_noc · 6 de nov. de 2013

Jornada de Gestió Econòmica i Financera, vector clau per les empreses Leader
@desruralcat

ADRI-NOC 15 de nov. de 2013

Taula de concertació #ODISSEU a la @CCGarrotxa quines accions volem fer a
la comarca? @jorditerrades

ADRI-NOC · 28 de nov. de 2013

Un grup de Lituània visita la seu Adrinoc
@desruralcat @jorditerrades @turismegarrotxa

ADRI-NOC · 16 de dic. de 2013

forma en RSE alumnes dels IES de la Garrotxa @jorditerrades @desruralcat
@Santi73

ADRI-NOC · 30 de dic. de 2013

Ha sortit publicada Ordre Ajuts Leader 2013.
Termini 22 febrer 2014.
adrinoc.cat www20.gencat.cat/portal/site/po
…
http: // www.
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Notícia Publicada: Diari de Girona
Data: 13 de febrer de 2014

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2014/02/13/presenten-sis-experiencies-lambitrural/656272.html

Presenten sis experiències de l´àmbit rural en un fòrum
d´emprenedors a Olot

OLOT| XAVIER VALERI Sis experiències fetes per joves seran presentades al Segon
Fòrum de Joves Emprenedors en l'àmbit rural que tindrà lloc el proper divendres 14 de
febrer a l'Institut la Garrotxa, En concret, s'exposaran sistemes de venda directa de llet
i producció de iogurts, venda de gelats artesanals, de venda de vedella ecològica a
través d'Internet, de producció de melmelades d'horta, de venda d'arròs de proximitat i
de
venda
de
precuinats.
Segons ha explicat, Josep Guix (impulsor de l'activitat) s'hi preveu l'assistència d'unes
100 persones, procedents de les comarques gironines i d'Osona. Ha explicat que el
perfils dels ponents és de joves de l'àmbit rural o de pobles que han iniciat activitats
per tal de fer més rendibles les explotacions. La trobada, segons Guix, servirà per
plantejar idees, conèixer les línies d'ajuda i plantejar les dificultats.
Guix ha considerat que les comarques menys poblades necessiten de projectes
innovadors que serveixin per dinamitzar l'economia rural i evitin el desplaçament de
gent.
La plataforma de debat vol ser una continuïtat de la que es va celebrar l'any passat. La
idea d'aquest any és que serveixi perquè els joves emprenedors que vulguin començar
puguin
aprendre
d'experiències
ja
assentades
d'altres
joves.
A més de les experiències reeixides pels 6 emprenedors, hi haurà un enginyer tècnic
que
exposarà
la
manera
de
fer
un
obrador
agroalimentari.
També tindrà lloc la presentació de diferents línies d'ajuts. En concret, s'explicarà la
manera d'aconseguir suport del programa LEADER per a empreses d'àmbit rural i del
programa de desenvolupament rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Medi Ambient (DAAM).

Notícia Publicada:Creat360º
Data: 30 de juny de 2014

http://www.creat360.com/2014/06/30/doble-sessio-del-networking-a-la-catalana-a-olot/

Doble sessió del Networking a la Catalana a Olot

Una doble sessió del “networking a la catalana” amb un gran èxit de participació, ha
reunit a 32 empresaris de la Garrotxa.
Una doble jornada ha permès a 32 empresaris reunir-se a Olot i participar d’una
sessió de foment de la cooperació empresarial “COMPARTIM”, organitzada per
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRINOC) i l’empresa terrassenca Creat360.
Santi Rius, assessor de màrqueting i social media de la Cecot i director de Creat360
ha estat de nou el dinamitzador de la jornada de mati i tarda, que va tenir lloc a les

instal•lacions
de
l’empresa
Cris
Catering.
Destaquem que durant el matí la presencia d’empresaris es va centrar més en
aspectes de l món del turisme rural, mentre que en la sessió de la tarda la presencia
majoritària era d’empresaris relacionats amb el món càrnic. Durant les sessions, els
empresaris van poder relacionar-se d’una forma més personal i cercar idees creatives
que els permetin col•laborar en nous projectes, alhora que aprofiten per compartir les
seves diferents experiències empresarials.

Destaquem la gran implicació dels participants i la seva voluntat de treure profit
d’aquesta jornada, especialment útil en una zona de Catalunya d’un gran atractiu
turístic com és la Garrotxa.

Aquestes sessions de networking tindran continuïtat, desprès de l’estiu a la zona del
Ripollès dins dels ajuts Leader que reben aquestes diferents zones catalanes.
Terrassa així garanteix que aquest nou model de networking a la catalana segueixi
consolidant-se, arreu del territori, com una alternativa a altres model anglosaxons, més
apartats del tarannà català.
Els Compartim tenen com a objectiu la millora del coneixement i les sinèrgies entre
els participants alhora que pretenen ajudar a generar noves idees de negoci tot
promovent la innovació i fomentant la col•laboració entre els empresaris participants.

Notícia Publicada: El Punt Avui
Data: 22 d’agost de 2014

http://www.elpuntavui.cat/opinio.html

Xerrades sobre els nous ajuts Leader
•

Olot
El Consell Comarcal de la Garrotxa ha preparat dues xerrades informatives sobre la
nova convocatòria d'ajuts Leader. Es faran els dies 4 i 17 de setembre, a les 11h i les
18 h, respectivament, a la seu del Consell. Per a tot Catalunya, les ajudes pugen a 7,3
milions d'euros. Les poden demanar petites i mitjanes empreses turístiques i
microempreses en general que apliquin bones pràctiques en els àmbits econòmic,
ambiental i social. Aquestes ajudes poden ser de fins a un 35% de subvenció a fons
perdut d'inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis. Fins al 2 d'octubre
es poden presentar les sol·licituds.

Notícia Publicada: El Garrotxí
Data: 25 de novembre de 2014

http://www.elgarrotxi.cat/organitzen-una-jornada-tecnica-sobre-producte-local-i-deproximitat-a-la-nova-placa-mercat-dolot/

Organitzen una jornada tècnica sobre producte local i de
proximitat a la nova Plaça Mercat d’Olot
Productors de producte local, cuiners, comercialitzadors i consumidors debatran el
proper dimecres dia 3 de desembre a Olot sobre quines són les claus que han de
permetre generar valor a tota la cadena agroalimentària de proximitat. La jornada, que
es convertirà en el primer acte que se celebrarà l’aula de tast de la nova Plaça Mercat
d’Olot, posa el punt i final al projecte de cooperació Vincles que han impulsat aquest
any 2014 l’Associació de Placers d’Olot, l’Associació de Comerciants d’Olot,
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, la SAT de la Vall d’en BAS, Turisme
Garrotxa, l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, la Fundació Privada Garrotxa Líder i
el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L’acte compta amb el finançament
del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2014, del Departament
d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Sota el títol “Claus per
generar valor a la cadena agroalimentària”, la jornada s’estructurarà en dues parts:
Una primera, en què es presentaran els resultats dels projectes Vincles i Kilòmetre 0 a
l’escola, així com el projecte Experiències, impulsat per l’IMPO; i una segona, en què
el periodista Joel Tallant moderarà una taula rodona participada pel productor de
formatges de pastor de l’empresa Mas Marcè de Siurana, Manel Marcè, la promotora
de la plataforma de comercialització MM-IK, Bernadette Farriol, el cuiner Ignasi
Camps, del Restaurant Ca l’Ignasi de Cantonigrós i la representat del Grup de Consum
Agroecològic La Rauta, Paula Fonallà. El projecte Vincles, sorgit del programa de
desenvolupament local “Garrotxa, Territori Intel·ligent”, ha centrat el seu objectiu a
cercar noves fórmules de comercialització del producte de proximitat en la qual tots els
actors de la cadena de valor hi guanyessin.

Jornada Tècnica
OLOT, dimecres 3 de desembre de 2014

Programa
17.45 h Benvinguda i inauguració de la Jornada
Sr. Joan Espona, president del Consell Comarcal de la Garrotxa. Il·lm. Sr. Josep Maria
Coromina, alcalde d’Olot.

18.00 h Presentació de resultats del projecte de co-creació Vincles, entre el sector
públic i privat de la Garrotxa Sra. Isabel Morera, representant de l’Associació de
Comerciants d’Olot.
18.15 h Presentació del projecte “Experiències” de l’Institut Municipal de Promoció
d’OlotSra. Maria Pedrals, Cluster Development.
18.30 h Presentació de resultats del projecte de co-creació “Kilòmetre 0 a l’escola”,
impulsat pel sector públic i privat de la GarrotxaSra. Gemma Duran, Tosca.
18.45 h Taula rodona: Claus per generar valor a la cadena agroalimentària Sr. Manel
Marcè, productor de formatges de pastor de l’empresa Mas Marcè de Siurana (Alt
Empordà). Sra. Bernadette Farriol, promotora de la plataforma MM-IK de
comercialització de producte local on-line Sr. Ignasi Camps, del Restaurant Ca l’Ignasi
de Cantonigròs, membre de Slow food Km0 i membre d’Osona Cuina. Sra. Paula
Fonallà, representant del Grup de Consum Agroecològic La Rauta. Modera: Sr. Joel
Tallant, periodista.
20.00 h Cloenda de la Jornada
Lloc de realització
Aula de Tast de la nova Plaça Mercat d’Olot
Plaça Hospital, 3
17800-OLOT

Notícia Publicada: Olot Televisió
Data: 4 de desembre de 2014

http://olottv.xiptv.cat/les-noticies/capitol/laula-tast-de-la-nova-placa-mercat-dolot-acullla-primera-jornada-tecnica-sobre-el-producte-local-i-de-proximitat

L”Aula Tast’ de la nova plaça mercat d’Olot acull la primera
jornada tècnica sobre el producte local i de proximitat
Fa pocs dies que la nova Plaça Mercat d’Olot està en funcionament i ja es comencen a
utilitzar cadascun dels seus espais. Faltava l’Aula Tast, ubicada a la primera planta, i
ahir ja es va estrenar. La sala va acollir la primera jornada tècnica sobre el producte
local i de proximitat, on es van presentar els resultats de diversos projectes impulsats
des de l’àmbit públic i privat per generar valor a la cadena agroalimentària.

Data: Del 10 al 12 de desembre de 2014

ADRI-NOC rep una delegació del grup Leader Mendinet del País
Basc

Aquest intercanvi de coneixements i bones pràctiques ha de servir per implantar
dinàmiques de cooperació entre ambdós territoris

Del 10 al 12 de desembre, representants i membres de l’equip tècnic del Grup d’Acció
Local basc MENDINET han visitat els territoris de l’Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i de l’Associació per al Desenvolupament Rural
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC).
El viatge, organitzat conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA, ha permès fomentar la cooperació i
l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL catalans i la delegació basca en
temàtiques centrades en la creació d’ocupació, l’emprenedoria, i les iniciatives
agroalimentàries i d’eficiència energètica.
La delegació basca s’ha desplaçat fins a la Garrotxa (territori Leader d’ADRINOC) on
ha visitat l’empresa Wattia Innova, un projecte especialitzat en l’automatització
d’edificis per tal de millorar la seva eficiència energètica, que ha rebut el recolzament
del programa Leader. També ha aprofitat per conèixer les instal·lacions del Consorci
de Medi Ambient i Salut SIGMA, amb la iniciativa del “Banc de Llavors” i l’”Illa
Energètica d’Olot”; i l’empresa Menja’m Serrat Agrocuina, dedicada a l’elaboració i
venda de plats precuinats.

NOTICÍES PUBLICADES A LA WEB 2014
Data: 3 de febrer de 2014
Exposició itinerant sobre RSE

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRI-NOC), en el context del projecte Gestió Sostenible Rural,
exposa al vestíbul del Consell Comarcal de la Garrotxa, un conjunt de panells
sobre Responsabilitat Social Empresarial.
Aquesta exposició té com a un dels seus objectius sensibilitzar i motivar a les
organitzacions públiques i privades en relació a la Responsabilitat Social Empresarial.
L’exposició a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa (Avinguda Onze de
setembre, 22 d’Olot) hi serà fins el proper 22 de febrer.
Es preveu que aquests panells siguin itinerants pel territori Leader: Garrotxa, Alt
Empordà, Collsacabra i Pla de l’Estany.

Data: 10 de febrero de 2014

Segon Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural
Aquest divendres 14 de febrer de 2014 tindrà lloc a l’IES La Garrotxa d’Olot el 2n
Fòrum de Joves Emprenedors en l’àmbit Rural. Aquest fòrum és una continuïtat del
que es va celebrar amb molt d’èxit l’any passat i que va comptar amb l’assistència de
més d’un centenar de participants procedents de les comarques gironines i d’Osona.
El Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural s’engloba en el marc de la XXIV Aula
permanent de formació agropecuària Josep Xifra i pretén ser un punt de trobada on els
joves que vulguin iniciar una activitat vinculada al món rural puguin aprendre
d’emprenedors que han aconseguit portar les seves idees a bon port.
La jornada consta d’una part més teòrica on, entre d’altres, el gerent d’ADRI-NOC
explicarà els ajuts Leader, i tot seguit es donarà pas a la part d’experiències reeixides
de joves vinculats al món rural.
Així, des d’ADRINOC, col·laboradors del fòrum, us animem a participar-hi! Si vols
descarregar-te el programa clica aquí.

Data: 17 de febrero de 2014
IMPORTANT: El termini per sol·licitar els ajuts Leader finalitza el 22 de febrer!

Recordeu que les sol·lictuds d’ajut s’han de presentar a la seu d’Adrinoc a Olot a
l’Avinguda Onze de Setembre, 22, a la segona planta del Consell Comarcal de la
Garrotxa (Tel. 972 27 16 00); o bé a la subseu de Figueres al Carrer Nou, 48, segona
planta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Tel. 972 50 30 88).
ADRI-NOC us informa que el nostre servei de registre tanca el divendres 21 de
febrer a les 15h. No obstant això, podeu registrar la vostra sol·licitud d’ajut Leader el
mateix dia 22 mitjançant correu certificat en qualsevol de les oficines de Correus. Les
sol·licituds enviades per correu s’hauran d’adreçar a qualsevol de les oficines d’ADRINOC.
Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data no seran admeses.
Si vols més informació dels ajuts clica aquí.

Data: 7 de març de 2014

ADRINOC imparteix un curs sobre RSE a 18 alumnes d’Informàtica de l’IES Bosc
de la Coma d’Olot

L’acció s’emmarca dins el pla sensibilització al territori
del projecte Gestió Sostenible Rural
L’Associació per el Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de
Catalunya va impartir aquest dijous 6 de març un curs sobre Responsabilitat Social
Empresarial a 18 alumnes del Grau Superior d’Informàtica de l’IES Bosc de la Coma
d’Olot. Aquesta formació s’emmarca en el programa anual d’accions de sensibilització
sobre RSE que impulsa ADRINOC dins el projecte Gestió Sostenible Rural.
El mòdul formatiu, d’una hora i mitja de durada, consta d’una primera part pràctica, en
què es desenvolupa el concepte de la Responsabilitat Social Empresarial, els beneficis
de la seva implementació per a una organització, la seva vinculació amb el marc
socioeconòmic actual i les diferents eines de comunicació per posar en valor la gestió
sostenible d’una empresa, com la memòria de sostenibilitat. La formació es clou amb
una pràctica en què els alumnes proposen pràctiques de Responsabilitat Social
Empresarial per a un petit hotel i un restaurant.
ADRINOC té previst celebrar el proper dia 11 de març un nou seminari a alumnes del
Grau de Jardineria i Flora de l’IES Garrotxa d’Olot.

Data: 7 de març de 2014

ADRINOC continua la tasca de sensibilització en RSE
L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de
Catalunya ha impartit aquest dimarts 11 de març un nou curs sobre Responsabilitat
Social Empresarial a 9 alumnes del Grau Mitjà de jardineria i floristeria de l’IES
Garrotxa d’Olot. Aquesta formació s’emmarca en el programa anual d’accions de
sensibilització en RSE que impulsa el grup d’acció local dins el projecte Gestió
Sostenible Rural.

Data: 7 de març de 2014

Agricultura impulsa la cooperació entre grups d’acció local Leader
La cooperació és una eina fonamental per al desenvolupament de les estratègies

territorials dels grups Leader
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM)
ha aprovat 10 projectes de cooperació interterritorial entre grups d’acció local de
Catalunya, del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013,
per un import d’ajut total d’1.160.760 milions d’euros, amb un cofinançament del 55%
pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar els projectes de cooperació entre
territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i
temàtiques comunes, creant projectes en xarxa que permetin la realització
d’actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinèrgies amb els projectes
productius de cada zona.
Els beneficiaris són els 13 grups d’acció local que van ser seleccionats pel DAAM per
a l’aplicació de la metodologia Leader a Catalunya, mitjançant les seves estratègies de
desenvolupament territorial aplicades en l’àmbit local.
El projectes de cooperació s’han de regir pels principis d’innovació i efecte
demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han
d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, al
voltant de l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el
desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels
grups Leader i donar un valor afegit al Leader de Catalunya.

Continue reading Agricultura impulsa la cooperació entre grups d’acció local Leader

Data: 14 de març de 2014

Èxit de projectes presentats a la convocatòria d’ajuts Leader

S’han presentat 496 sol·licituds que poden generar la
inversió d’uns 25 milions, la creació de més de 150 llocs de treball i la
consolidació d’uns 250 de manera directa
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM)
va convocar a finals de desembre els ajuts del programa Leader de Catalunya que
tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat
econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball,
principalment de dones i joves, i estan adreçats a actuacions per a la 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.
Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.342.555 euros,
tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER), i van a càrrec d’una partida pressupostària del Departament, dotada amb
un import màxim de 3.304.150 euros, la qual cosa suposa el 45% del finançament
d’aquests ajuts; i el 55% restant del finançament, 4.038.405 euros, anirà a càrrec del
FEADER.
Pel que fa a ADRINOC, l’associació ha rebut un total de 56 sol·licituds, amb un import
d’inversió a realitzar sol·licitat de més de 5 milions d’euros.

Data: 18 d’abril de 2014

Jornada sobre estalvi i eficiència energètica a l’empresa

El passat 9 d’abril, vint-i-cinc empresaris de la Garrotxa, el Collsacabra i l’Alt
Empordà han participat a la jornada formativa “Estalvi i eficiència energètica a
l’empresa”, organitzada per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral
de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC).
La sessió ha tingut lloc a la Fundació d’Estudi Superiors d’Olot, a Olot . En el marc de
la jornada, el ponent Manel Serrat, tècnic d’Infraestructures i Energia del Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), ha tractat els següents temes:
Energia, present i futur; el mercat elèctric; la factura elèctrica; el programa d’acords
voluntaris de CO2 i el projecte CLIMA a la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Collsacabra.
Aquesta jornada s’emmarca dins les accions de sensibilització grupal a les empreses
beneficiàries d’ajudes Leader, que participen en el programa de cooperació Gestió
Sostenible Rural d’implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial en
les organitzacions econòmiques del medi rural.

Data: 21 de maig de 2014

Segona fase de participació pública per a l’elaboració del PDR 2014 - 2020

El passat 14 de maig es va iniciar la segona fase del procés de
participació pública necessari per a l’elaboració del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya pel període 2014-2020.
El mes de novembre passat, el Departament d’Agricultura va obrir la primera fase del
procés de participació pública, on es van valorar els documents de diagnosi i la
priorització de les necessitats identificades. I també es van recollir aportacions en
l’anàlisi DAFO i en les necessitats.

En aquesta segona fase es posa a consulta la proposta de l’estratègia a seguir, amb la
relació de les mesures i operacions plantejades per tal de donar resposta a les
necessitats i les disponibilitats pressupostàries per cada una d’elles.
A la vegada, també es proposa la valoració de la delimitació de les zones rurals i de la
delimitació de les zones que s’inclouran en el territori LEADER.
La participació pública es realitza a la plataforma corporativa eCatalunya, a través del
grup PDR 2014-2020. Aquesta segona fase de participació pública estarà oberta
fins a les 11 de la nit del dia 28 de maig de 2014.
L’accés al grup PDR 2014-2020 es pot fer a través de l’enllaç: http://ves.cat/hrDm

Data: 22 de maig de 2014

29 de maig, visita
agroramaderes”
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En el marc del projecte “Masies + sostenibles”, en el qual
participa ADRI-NOC, i del Pla Anual de Transferència Tecnològica del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el proper 29 de maig
tindrà lloc la visita de casos pràctics “Models d’eficiència energètica en explotacions
agroramaderes”.
Les explotacions agroramaderes han aplicat els darrers anys diversos sistemes per la
millora energètica, l’aprofitament de subproductes i generació d’energia, a més de
diversificar les seves activitats.
El projecte de cooperació MASIES + SOSTENIBLES aposta per la sostenibilitat en les
explotacions agroramaderes del territori i per això realitza una visita tècnica per
conèixer dos models d’eficiència energètica que puguin ajudar als assistents a
conèixer de primera mà la seva aplicació i funcionament.
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament abans del 26 de maig contactant
amb celia@montanyanes.net o bé trucant al telèfon 973 481 752 ext. 8404 (Cèlia Clot

Data: 4 de juny de 2014

Jornada tècnica del projecte Vi+Net a Figueres

Demà, 5 de juny, tindrà lloc a Figueres, a la sala de
formació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la jornada tècnica del projecte
Vi+Net adreçada als cellers del territori Leader d’ADRI-NOC que s’han afegit al
projecte.
Com calcular la petjada de carboni dels productes vitivinícoles, i conèixer com el canvi
climàtic afecta aquest sector, són algunes de les qüestions que es tractaran a la
jornada de formació del projecte Vi+Net. Un curs que marcarà les pautes que han de
seguir els cellers implicats en el projecte durant el procés de càlcul de la petjada de
carboni.
El projecte Vi+Net és un projecte de cooperació catalana finançat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que pretén revaloritzar la
viticultura i la seva aportació al medi ambient, a més de dotar d’una qualificació
mediambiental a aquells cellers que incorporin tècniques que contribueixin a la
disminució dels gasos d’efecte hivernacle.

Data: 17 de juny de 2014

26 empreses del territori Leader d’ADRINOC promouran la RSE en el marc del
projecte Gestió Sostenible Rural

El projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural,
impulsat pel DAAM i coordinat per ADRINOC, se situa com un dels programes de
foment de la RSE més importants de l’Estat espanyol.
En el marc del projecte de cooperació interterritorial Gestió Sostenible Rural, que
compta amb el suport explícit del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
de la Generalitat Catalunya, els 13 grups d’acció local de Catalunya han aprovat
durant aquest any 2014 implantar polítiques de gestió socialment responsable a 56
empreses beneficiàries d’ajuts Leader (Eix 4-PDR 2007-2013), d’acord amb les bases

reguladores de la convocatòria AAM/336 de 21 de desembre de 2013, que incorpora
criteris de selecció i baremació vinculats a la gestió responsable dels promotors.
D’aquestes 56 empreses, 26 formen part de l’àmbit territorial Leader del grup
ADRINOC que inclou 51 municipis de 4 comarques - Alt Empordà (25 municipis),
Garrotxa (21), Osona (4) i Pla de l’Estany (1).
D’acord amb la metodologia del projecte Gestió Sostenible Rural, que comparteixen
els 13 grups d’acció local de Catalunya, tècnics especialitzats en Responsabilitat
Social Corporativa han realitzat en els darrers dos mesos una diagnosi de la gestió del
conjunt d’aquestes 56 organitzacions, i els han proposat un pla d’accions temporalitzat
que inclou propostes per millorar la seva competitivat econòmica, per mitigar els seus
impactes ambientals o per a satisfer els interessos dels seus principals grups d’interès:
clients, treballadors, proveïdors, etc.
Amb aquesta darrera selecció, ja són 332 les empreses de les zones rurals de
Catalunya que han implementat polítiques de Responsabilitat Social Empresarial arran
del projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural, iniciat al 2009.

Data: 25 de juny de 2014

Sessions de networking a la catalana
Empresaris de l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Collsacabra han participat en
diferents jornades de cooperació empresarial “COMPARTIM”, organitzades per
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRINOC) i Creat360.
L’assessor de màrqueting i social media de la Cecot, director de Creat360 i expert en
networking i creativitat, Santi Rius, va ser l’encarregat de dinamitzar les sessions, que
va acollir el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (19 de juny) i l’empresa Criscatering de
Sant Joan les Fonts (26 de juny). Durant les trobades, els empresaris van aprofitar per
relacionar-se, crear opinions, col·laborar en projectes i compartir experiències. Els
assistents van començar la sessió desenvolupant uns exercicis de creativitat que els
van ajudar a trencar el gel. Posteriorment es van desenvolupar les activitats de
networking amb la creació d’idees, la discussió en grup i la posada en comú de les
propostes generades. El ponent Santi Rius al llarg de les jornades va insistir en el valor
del temps, els diferents punts de vista a l’hora afrontar nous reptes, en saber detectar
el què ens compren (no el què venem) i sobretot el fet de no tenir por al fracàs, sinó
d’incorporar-lo com a una oportunitat.
Aquestes sessions han comptat amb la participació de prop d’una cinquantena
d’empresaris de les comarques de l’Alt Empordà, de la Garrotxa i de la zona del
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Data: 4 de juliol de 2014

NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER FINS AL 35% DE SUBVENCIÓ

Amb l’aprovació de Govern de la
Generalitat de destinar 3,2M€ per impulsar la diversificació econòmica de les
zones rurals, ADRI-NOC gestionarà aquest estiu una convocatòria d’ajuts Leader
per a la creació, millora o ampliació de petites i mitjanes empreses.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat destinar 3,2 milions d’euros per
impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals Leader. Amb aquesta nova
convocatòria d’ajuts per al 2014 -que amb la partida provinent del fons Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) tindrà un import total de 7.302.371
d’euros- es preveu generar una inversió de més de 25 milions d’euros en els territoris

rurals Leader de Catalunya, amb l’execució de més de 300 projectes, que comportaran
la creació directa de més 300 llocs de treball i la consolidació d’uns 1.000 més de
manera directa.
En el cas concret d’ADRI-NOC la nova convocatòria permetrà gestionar ajuts per valor
de 600.000 euros, un import igual al convocat en la darrera convocatòria publicada el
passat mes de desembre de 2013. De fet, aquesta nova convocatòria complementa
l’anterior, que va sortir amb la meitat d’import del què estava inicialment previst i que
va permetre subvencionar 26 projectes, que van generar una inversió directa de més
1,7 milions d’euros. Amb aquestes inversions, 14 empreses s’han compromès a
mantenir i consolidar la seva plantilla i es crearan 13 nous llocs de treball en 11
empreses més.
Totes aquestes empreses, amb l’assessorament d’ADRI-NOC, a part de fer la inversió
realitzen un procés d’implementació de plans de millora integrals de les seves
organitzacions mitjançant l’aplicació de bones pràctiques empresarials en l’àmbit
econòmic, ambiental i social. Aquest procés es fonamenta en l’estratègia d’ADRINOC de procurar que els recursos públics derivats d’aquest programa no suposin
únicament un guany individual pel qui els obté, sinó que reverteixin en un benefici
directe al territori. Per exemple, fomentant la compra de productes i matèries primeres
del territori, definint processos de planificació i gestió pressupostària, fomentant la
innovació en processos i productes, identificant els impactes ambientals de l’activitat i
aplicant mesures d’estalvi energètic i d’aigua, fomentant la implicació de les empreses
en el teixit associatiu del territori o facilitant la formació continuada als treballadors i
treballadores de les empreses.
La novetat d’aquesta convocatòria és que les ajudes Leader s’adrecen només a les
petites i mitjanes empreses turístiques i a les microempreses en general de la
Garrotxa, el Collsacabra, i l’Alt Empordà i permetran obtenir fins a un 35% de
subvenció a fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Les empreses que s’hi vulguin acollir ja poden presentar una pre-sol·licitud d’ajut a
l’espera que s’obri la convocatòria a primers d’agost.
Aquest estiu es duran a terme diferents jornades informatives per donar a conèixer tots
els detalls de la nova convocatòria d’ajuts Leader. ADRI-NOC convida a les empreses
que estiguin interessades a rebre informació més detallada que es posin en contacte
amb l’equip tècnic de l’entitat, a Olot (972271600), o a Figueres (972503088).

Data: 16 de juliol de 2014

SIGNATURA I LLIURAMENT DEL CONVENI LEADER 2014

ADRI-NOC ha signat el conveni de col·laboració amb el Departament
d’Agricultura, que impulsa la cooperació entre grups d’acció local Leader de
Catalunya per al 2014 amb l’aprovació de 10 projectes estratègics
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria
Pelegrí, ha presidit aquest dimarts 15 de juliol a Barcelona l’acte de signatura i
lliurament dels convenis Leader 2014. Els 10 projectes signats tenen com a
beneficiaris els 13 Grups d’Acció Local amb un import total d’ajut d’1,16 M€ (amb un
cofinançament en el 55% per part del FEADER), i de temàtiques molt diverses, com
joves rurals, energies renovables, valorització dels productes agroalimentaris, i
responsabilitat social empresarial, entre altres.
Un d’aquests projectes, el de Gestió Sostenible Rural, està coordinat per ADRI-NOC.
El seu objectiu és consolidar la Responsabilitat Social com a eix estratègic del model
de desenvolupament socioeconòmic territorial, implicant i alineant a les empreses i a
tots els agents territorials cap a un mateix repte comú: la sostenibilitat o construcció de
territoris intel·ligents (Territoris Smart). ADRI-NOC també participa en la resta de
projectes que formen part d’aquest programa Leader 2014.
En la seva qualitat de president d’ADRI-NOC, Joan Espona, ha signat el conveni
Leader 2014 amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural. En un acte que ha tingut lloc aquest dimarts 15 de juliol a la seu del
Departament a Barcelona, Espona ha subratllat “la importància d’aquest projecte amb
el qual implementem la responsabilitat social a la resta de territoris en una iniciativa
que ha estat pionera a casa nostra”. De la seva banda, el conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha destacat el
paper del Leader com a motor de l’economia rural de Catalunya ja que “es basa en
una metodologia participativa que dóna veu als agents més actius de cada territori”. El
conseller ha afegit que “ells mateixos, com a primers coneixedors de les fortaleses i
debilitats de la zona, defineixen una dinàmica d’actuació orientada a enfortir al màxim
el teixit social i econòmic, amb el suport del Departament”.
A tot Catalunya, el programa Leader 2007-2013 ha suposat l’aprovació de 1.480
expedients amb una subvenció de 54,53 M€, que han generat 172,36 M€ d’inversió i la
creació de 868 nous llocs de treball i la consolidació de 3.750 llocs més.

Data: 23 de juliol de 2014
ADRI-NOC participa al COWOCAT_RURAL

El grup Leader ADRI-NOC participa en el projecte de cooperació COWOCAT_RURAL,
que 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 en els territoris dels 10 Grups d’Acció Local catalans que
participen al projecte.
El coworking o treball col·laboració és una forma de treball que permet a
professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors, compartir un
mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes
professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.
Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als i les professionals
que tenen les TIC com a base de la seva ocupació, i que volen treballar en un
espai col·laboració sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta,
els espais de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden
a fixar-hi la població activa.
Els objectius del projecte es centren en:
•

•
•
•

Identificar possibles professionals que puguin desenvolupar la tasca de
dinamitzadors d’espais de coworking, i formar-los adequadament per exercitar
aquesta funció
Identificar potencials coworkers, persones que pel seu perfil professional
siguin susceptibles de ser usuaris d’espais de coworking
Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels
territoris rurals
Sensibilitzar els territoris en aquesta matèria, seguint iniciatives similars que ja
s’han realitzat en altres països de la Unió Europea

COWOCAT_RURAL permetrà atraure i fixar capital humà qualificat a les zones
rurals, amb la corresponent retenció de talent. Un factor clau pel desenvolupament
d’aquests territoris. Aquest dijous passat es va realitzar la primera de les formacions
per a dinamitzadors d’espais de coworking de la Garrotxa i Alt Empordà.

Les persones interessades en aquest tipus de treball col·laboració es poden posar en
contacte amb ADRI-NOC a través del correu electrònic info@adrinoc.cat.

Data: 25 de juliol de 2014

ADRINOC present a la jornada II aniversari #FocEmpordà

Els dies 21 i 22 de juliol han tingut lloc les jornades “Eines per a la prevenció
d’incendis”, organitzades per l’àrea de Protecció Civil del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, coincidint amb el segon aniversari de l’incendi forestal que va
afectar la comarca. Una vintena de tècnics i especialistes, que treballen per a
administracions i per entitats o empreses privades, han participat en les dues
jornades.
A l’acte inaugural hi van assistir el president del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
Xavier Sanllehí, acompanyat pel conseller comarcal de Protecció Civil, Josep Maria
Cervera, el director territorial d’Interior, Albert Ballesta, i el director general de
Protecció Civil de la Generalitat, Jordi Aurich. Més d’una cinquantena de persones entre responsables polítics, tècnics i gent interessada- van participar-hi.
La primera sessió estava centrada en aspectes tècnics. En concret, va comptar amb
xerrades sobre prevenció d’incendis en l’àmbit de la protecció civil, de les agrupacions
de defensa forestal i del bosc. Tambées van explicar casos concrets relacionats amb
l’ús dels animals, la vegetació i les taxes municipals per fomentar aquesta protecció i
les actuacions preventives en les lleres.
La segona jornada va servir per a valorar les accions desenvolupades dins la
campanya #FocEmpordà i Foc al Cor. En aquesta part també ADRINOC ha exposat la
seva estratègia de desenvolupament rural, basada en un territori socialment
responsable, i ha presentat els ajuts Leader i els projectes de cooperació

Leader “Gustum” i “Masies + sostenibles”, que poden afavorir un territori més resistent
als incendis.
La sessió es va complementar, a la tarda, amb un conjunt de xerrades relacionades
amb la potenciació del producte local i de quilòmetre zero, que va ser una de les
propostes sorgides en aquella campanya. La cloenda de les sessions va anar a càrrec
del biòleg i escriptor Josep Maria Dacosta.
Paral·lelament, al vestíbul del Consell Comarcal, s’ha pogut veure la mostra “El
producte local, un valor afegit”, una exposició itinerant, produïda per l’àrea de Medi
Ambient del Consell, que promou el producte local de l’Alt Empordà. També s’ha pogut
visitar l’exposició “Masies +sostenibles”, a càrrec del grup d’acció local ADRINOC.

Data: 5 d’agost de 2014

Trobada del projecte Leonardo “Green Learning Agreement Development” a
Anglaterra
El grup d’acció local Leader ADRINOC ha representat els grups Leader catalans i
espanyols en aquesta cita celebrada a Anglaterra.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM),
a través del grup d’acció local Leader ADRINOC, ha representat els grups Leader
catalans i espanyols en la tercera trobada del projecte Leonardo “Green Learning
Agreement Development“. La trobada s’ha realitzat del 22 al 25 de juliol a la ciutat
anglesa de Shrewsbury, i ha comptat amb l’assistència de tres països participants.

Durant els dies d’intercanvi, s’han realitzat un seguit de taules debat on els assistents
han pogut exposar els seus interessos vers el projecte, a més de presentar algunes de
les iniciatives impulsades als seus territoris. En el cas d’ADRINOC, el gerent del grup,
Jordi Terrades, ha explicat el funcionament del programa Leader a Catalunya i el
projecte de cooperació “Gestió Sostenible Rural” d’implantació de la RSE a través de
la subvenció Leader. Una iniciativa molt ben rebuda i que es planteja transferir en una
propera fase.

També es va poder visitar una experiència de diversificació agrària a través de dos
negocis: plantació de patates i pètals secs per a casaments i esdeveniments
“ShropshirePetals”.

Un cop realitzades les quatre trobades que es preveuen en el projecte, s’identificaran
les millors pràctiques i oportunitats per a cada un dels països participants, i els
resultats s’utilitzaran per d
esenvolupar un model de formació conjunt per al període 2014-2020.
Projecte Leonardo “Green Learning Agreement Development”
Aquest projecte es va iniciar l’any 2012 i finalitzarà aquest 2014. Hi participen Itàlia,
Portugal, Turquia, Gran Bretanya i Espanya. El seu objectiu és estimular l’intercanvi
formatiu, la cooperació i la mobilitat entre les regions participants, per tal d’establir un
model formatiu comunitari que posteriorment es pugui implantar en cadascun dels
països.
Aquest model formatiu resultant, centrat en el desenvolupament rural, el suport i el
foment de joves emprenedors, ha de servir per estimular els joves emprenedors de les
zones rurals a l’hora de realitzar activitats formatives i d’adquisició de coneixements i
competències vinculades a l’economia verda i l’agricultura.

Data: 6 d’agost de 2014

La Garrotxa i l’Alt Empordà miren com introduir el ‘coworking’ per impulsar
l’emprenedoria a partir del treball col·laboratiu als entorns rurals
Compartir idees i projectes, en un espai comú i obert, i relacionar-se entre
professionals de diferents sectors a través de les TIC, l’essència del projecte.

A finals de juliol, tècnics dels grups Leader ADRINOC i altres agents de dinamització
socioeconòmica del territori han visitat a quatre espais de coworking de referència a la
ciutat de Barcelona (CREC coworking, Moda22@, Valkiria Hub i Alpha Espai). Una
trobada dintre el projecte COWOCAT_RURAL que ha servit perquè els agents
implicats en el projecte, els grups Leader i els futurs dinamitzadors/res d’espais de
coworking rurals de Catalunya, coneguin de primera mà el funcionament d’un espai
d’aquestes característiques i comencin a experimentar aquesta nova forma de
treballar.
Ara a través des grups Leader es contactarà amb tots els agents, entitats i institucions
del seu territori per tal d’identificar a professionals que puguin desenvolupar la seva
feina en un entorn de coworking, treballar per projectes, a distància a través de les TIC
o de forma fixa. Aquests professionals seran els futurs usuaris dels espais de
coworking o coworkers, als quals aquesta nova forma de treballar els pot suposar una
oportunitat per treballar en un espai col·laboratiu acompanyats de professionals, sense
renunciar a viure en un entorn rural. D’aquesta manera, els espais de coworking rurals
provocaran, indirectament, una activació econòmica del territori, ajudaran a fixar-hi la
població activa i permetran el retorn d’emprenedors als territoris rurals.

Anteriorment s’han realitzat sessions formatives a cada un dels territoris catalans, per
capacitar, a través de coneixements teoricopràctics, a tècnics i futurs dinamitzadors/es
dels espais de coworking en entorns rurals, i s’ha concretat el perfil idoni per a
desenvolupar les tasques de dinamització. També s’ha aprofitat la formació per
analitzar la possibilitat de crear espais de coworking que potenciïn aquesta nova forma
de treballar, que permet a professionals independents, emprenedors/es i PIMES de
diferents sectors (perfils vinculats a Internet, disseny gràfic, programació, enginyers,
periodistes, arquitectes, etc.) compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual,
per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es
fomenten projectes conjunts.
Aquestes jornades formatives han reunit un total de 60 assistents, entre els quals 10
seran els futurs dinamitzadors dels espais de coworking, d’un àmbit de 25 comarques
d’arreu de Catalunya
COWOCAT_RURAL és un projecte cofinançat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) en el marc de l’Eix 4 del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya (2007-2013).

Data: 8 d’agost de 2014

Oberta una nova convocatòria d’ajuts Leader
ADRI-NOC compta amb prop de 600.000€ d’ajuts per a finançar les inversions de
microempreses i també petites i mitjanes empreses turístiques

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat amb data 8 d’agost les bases
de la nova convocatòria d’ajuts Leader. Aquests ajuts estan adreçats a les petites i
mitjanes empreses turístiques i a les microempreses en general de la Garrotxa,
Collsacabra i l’Alt Empordà i permeten obtenir fins a un 35% de subvenció a fons
perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis. Les empreses que
s’hi vulguin acollir ho podran fer fins el dia 2 d’octubre, data en què finalitza el termini
per a presentar sol·licituds d’ajut.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat destinar 3,2 milions d’euros per impulsar la
diversificació econòmica de les zones rurals Leader. Amb aquesta nova convocatòria
d’ajuts per al 2014 -que amb la partida provinent del fons Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER) tindrà un import total de 7.302.371 d’euros- es
preveu generar una inversió de més de 25 milions d’euros en els territoris rurals
Leader de Catalunya, amb l’execució de més de 300 projectes, que comportaran la
creació directa de més 300 llocs de treball i la consolidació d’uns 1.000 més de
manera directa.
En el cas concret d’ADRI-NOC, amb àmbit d’actuació dels ajuts Leader a La Garrotxa i
Alt Empordà, la nova convocatòria permetrà gestionar ajuts per valor de 600.000
euros. Un import igual al de la darrera convocatòria publicada el mes de desembre de
2013. De fet, aquesta nova convocatòria, complementa l’anterior que va sortir amb la
meitat de l’import inicialment previst i que va permetre subvencionar 26 projectes que
van generar una inversió directa de més d’1,7 milions d’euros. Amb aquestes
inversions, 14 empreses s’han compromès a mantenir i consolidar la seva plantilla i es
crearan 13 nous llocs de treball en 11 empreses més.
Totes aquestes empreses, amb l’assessorament d’ADRI-NOC i a part de fer la
inversió, realitzen un procés d’implementació de plans de millora integrals de les seves
organitzacions mitjançant l’aplicació de bones pràctiques empresarials en l’àmbit
econòmic, ambiental i social. Aquest procés, es fonamenta en l’estratègia d’ADRINOC de procurar que els recursos públics derivats d’aquest programa no suposin
únicament un guany individual per al qui els obté, sinó que reverteixin en un benefici
directe al territori. Per exemple, fomentant la compra de productes i matèries primeres
del territori, definint processos de planificació i gestió pressupostària, fomentant la
innovació en processos i productes, identificant els impactes ambientals de l’activitat i
aplicant mesures d’estalvi energètic i d’aigua, fomentant la implicació de les empreses
en el teixit associatiu del territori o facilitant la formació continuada als treballadors i
treballadores de les empreses.
Per a més informació:
ADRI-NOC
Telèfon 972 27 16 00 (Olot) o a Figueres (972 503088)
info@adrinoc.cat

Data: 25 d’agost de 2014

Sessions informatives de la nova convocatòria d’ajuts Leader
En motiu de l’obertura de la convocatòria d’ajuts Leader pel 2014 adreçats a les
petites i mitjanes empreses turístiques i a les microempreses en general (excepte
les dedicades a activitats agroalimentàries el producte de les quals estigui inclòs a
l’annex 1 del Tractat CE) de la Garrotxa, Collsacabra, i l’Alt Empordà, us comuniquem
que a fi de donar a conèixer a totes les empreses del territori els detalls d’aquesta

nova convocatòria, el proper mes de setembre es duran a terme diverses jornades
informatives:

Olot (sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa):
- Dijous 4 de setembre a les 11 del matí
- Dimecres 17 de setembre a les 6 de la tarda
Figueres (sala d’actes del Consell Comarcal de l’Alt Empordà):
- Dimecres 3 de setembre a les 10 del matí
L’Esquirol (sala de plens de l’Ajuntament de l’Esquirol)
- Dilluns 15 de setembre a les 7 de la tarda
ADRI-NOC convida a les empreses que estiguin interessades a rebre informació més
detallada que assisteixin a aquestes jornades o bé que es posin en contacte amb
l’equip tècnic de l’entitat, a Olot (972271600), o a Figueres (972503088).

Data: 29 de setembre de 2014

IMPORTANT: El termini per sol·licitar els ajuts Leader finalitza el proper 2
d’octubre!
Aquests ajuts estan adreçats a les petites i mitjanes empreses turístiques i a les
microempreses en general de 51 municipis de l’àmbit de la Garrotxa, el Collsacabra,
l’Alt Empordà i el Pla de l’estany i permeten obtenir fins a un 35% de subvenció a
fons perdut d’inversions per a la creació, millora o ampliació de negocis.
Recordeu que les sol·lictuds d’ajut s’han de presentar a la seu d’Adrinoc a Olot a
l’Avinguda Onze de Setembre, 22, a la segona planta del Consell Comarcal de la

Garrotxa (Tel. 972 27 16 00); o bé a la subseu de Figueres al Carrer Nou, 48, segona
planta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (Tel. 972 50 30 88).

Data: 15 d’octubre de 2014

Bona nota per als vins empordanesos en els Premis Vinari 2014

El Sauló 2013 del celler Espelt i el garnatxa Solera de la Cooperativa d’Espolla
s’han endut un Vinari d’Or en ser considerats els millor vi negre i el millor vi dolç
i de postres, respectivament.
L’acte de lliurament dels guardons ha estat l’acte final de la segona edició dels Premis
Vinari, que van arrencar abans de l’estiu amb una convocatòria a tots els cellers
catalans i que ha aconseguit la participació de 783 referències, entre vins emparats a
les dotze Denominacions d’Origen de Catalunya i vermuts. Els guardonats s’han
escollit en set tastos eliminatoris durant els mesos de maig, juny i juliol, i un tast final,
celebrat el passat 15 de setembre al Celler Cooperatiu Rubí.
El vi negre Mil·lenium 2011 del Celler Xavier Clua de la DO Terra Alta s’ha endut el
premi Gran Vinari d’Or, que el distingeix com el millor de Catalunya d’entre les 783
referències, inclosos vermuts, que s’han presentat al concurs procedents de dotze
Denominacions d’Origen de Catalunya. A més, el mateix vi també ha guanyat el Vinari
d’Or en la categoria Vi negre de Criança i el Vinari d’Or Especial de la DO Terra Alta.
L’entrega de premis s’ha celebrat a l’Auditori de Vilafranca del Penedès, on també s’ha
reconegut la trajectòria de Josep Lluís Pérez amb el Premi Monvínic a la Trajectòria
Personal en el Món del Vi.
A banda dels dos Vinaris d’Or, altres nou vins de la DO Empordà també han estat
premiats, especialment en la categoria de vins dolços o de postres. Castell de

Peralada (2), Masia Serra (2), Empordàlia (1), Martín Faixó (1), Mas Llunes (1) i
Cellers d’en Guilla (1) són els altres cellers empordanesos amb vins guardonats en
aquesta segona edició dels Vinari.
Pels, cellers els Premis Vinari són un reconeixement a la qualitat. Amb aquests
guardons, els vins fets a l’Alt Empordà aconsegueixen ressaltar el prestigi que han
anat aconseguint aquests darrers anys.

Data: 20 d’octubre de 2014

Acte de lliurament de certificats a les empreses Leader i als cellers participants
al projecte Vi+Net
77 empreses Leader de Catalunya i una cinquantena de cellers rebran aquest proper
dia 23 d’octubre a Falset un certificat de reconeixement als seus processos
d’implantació de polítiques de Responsabilitat Social i de càlcul de la petjada de CO2
en el procés d’elaboració del vi, respectivament. El conjunt d’aquestes organitzacions
han participat en els projectes de cooperació catalana Gestió Sostenible Rural i
Vi+Net, finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural en el marc del PDR 2007-2013. L’acte, que tindrà lloc a partir de les sis
de la tarda al Palau del Vi de la capital del Priorat, estarà presidit pel Conseller
d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
Amb la certificació de la Responsabilitat Social Empresarial d’aquestes 77 empreses,
ja són un total de 281 els beneficiaris d’ajuts Leader que des de la convocatòria 2009
han acreditat la implementació de processos de millora en l’àmbit econòmic, ambiental
i social de la seva activitat. Aquesta xifra, que superarà les 350 empreses a final del
període, situa el projecte de cooperació Gestió Sostenible Rural, coordinat pel grup
Adrinoc, com un dels programes públics de foment de la RSE a la petita i mitjana
empresa més importants de l’Estat espanyol.
Paral·lelament, en el marc del projecte de cooperació Vi+Net, una cinquantena de
cellers de 8 DO catalanes han calculat la petjada de CO2 en el procés d’elaboració del
vi. El resultat del treball ha suposat la certificació de 22 vins i l’estimació del càlcul de
la petjada de CO2 en 25 vins més. El projecte també ha permès elaborar una eina de
càlcul i un manual de bones pràctiques que estarà a disposició dels cellers que hi
estiguin interessats.
Per a veure el programa de la jornada clica aquí.

Data: 21 d’octubre de 2014

Campanya d’introducció de l’oli d’oliva verge extra a les escoles

Leader
de
Catalunya a través del projecte de cooperació catalana Gustum, que té per objectiu
fomentar el desenvolupament rural a través de la promoció dels productes
agroalimentaris locals i de qualitat que es produeixen al territori, conjuntament amb les
5 DOP d’oli catalanes i el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, han impulsat per segon any consecutiu una campanya per facilitar la
introducció de l’oli d’oliva verge extra a les escoles.
A la nostra comarca aquest projecte ha estat recolzat per l’Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (grup Leader) i
la DOP Oli de l’Empordà.
En motiu d’aquest projecte al llarg d’aquest mes d’octubre s’han portat a terme
diferents jornades formatives als alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de
Pau, Palau-saverdera, Vilajuïga i Garriguella. En aquestes jornades, que han comptat
amb la participació d’un centenar d’alumnes, s’ha explicat d’on ve l’oli, com es cullen
les olives i tot el procés d’obtenció de l’oli. També s’han explicat els diferents tipus d’oli
d’oliva i s’ha fet un tast per diferenciar-los. Al final del taller s’ha donat a degustar pa
amb oli i sucre i pa amb oli i sal.

Data: 5 de novembre de 2014

Sensibilització en coworking
ADRI-NOC organitza dues jornades impulsades en el marc del projecte
cooperació catalana COWOCAT_RURAL, amb l’objectiu de donar a conèixer el
coworking i sensibilitzar sobre aquesta nova forma de treballar.
Aquestes jornades tindran lloc el divendres 7 de novembre a Olot i el dimarts 11 de
novembre a Figueres. Durant les jornades es presentarà l’associació “Cowocat”, així
com els espais on es pot fer coworking a la Garrotxa i a l’Alt Empordà, respectivament.
El coworking o treball col·laboratiu és una forma de treball que permet a
professionals independents, emprenedors i PIMES de diferents sectors compartir un

mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals
de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.
Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als i les professionals que
tenen les TIC com a base de la seva ocupació, i que volen treballar en un espai
col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural.
Estàs cansat de treballar des del sofà de casa? Saps què és un espai coworking?
T’agradaria desenvolupar el teu projecte empresarial juntament amb altres
emprenedors en un entorn de treball creatiu que fomenta la col·laboració i la
cooperació? Vine a les jornades i informa’

Data: 14 de novembre de 2014

Jornada sobre RSE a l’Institut Montsacopa d’Olot

L’acció s’engloba dins el projecte Gestió Sostenible Rural i pretén acostar la
Responsabilitat Social Empresarial al territori

L’Associació per el Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de
Catalunya va impartir aquest dijous 13 de novembre un curs sobre Responsabilitat
Social Empresarial a 16 alumnes d’Educació Infantil de l’Institut Montsacopa d’Olot.
Aquesta formació s’emmarca en el programa anual d’accions de sensibilització sobre
RSE que impulsa ADRINOC dins el projecte Gestió Sostenible Rural.
El mòdul formatiu que s’imparteix als alumnes consta d’una primera part teòrica, en
què es desenvolupa el concepte de la Responsabilitat Social Empresarial i els
beneficis de la seva implementació, la seva vinculació amb el marc socioeconòmic
actual i les diferents eines de comunicació per posar en valor la gestió sostenible d’una
empresa, com per exemple la memòria de sostenibililtat. Finalment, la formació es clou
amb una pràctica en què els alumnes proposen pràctiques de RSE a les empreses.

Data: 3 de desembre de 2014

ADRI-NOC rep la visita d’un grup Leader de Lituània

Aquest passat dijous 27 de novembre
ADRI-NOC ha rebut a la seu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà un grup de
15 representants de l’administració pública del grup de desenvolupament rural
de Lituania (grup d’acció local Vilnius) interessats en conèixer les polítiques de
promoció que es porten a terme en les zones rurals.
Des d’ADRI-NOC s’ha transmès la filosofia de tendir cap a un territori sostenible i s’han
explicat les accions que es porten amb les empreses beneficiàries dels ajuts Leader.
També s’han comentat els projectes de cooperació que es porten a terme amb altres
territoris a nivell català i estatal, com per exemple el projecte Gustum, 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.

Data: 3 de desembre de 2014

Jornada formativa “Com generem valor a la cadena agroalimentària?”
Aquesta jornada s’inclou dins el projecte de col·laboració Vincles
Fa just un any que va néixer, a la Garrotxa, el projecte de col·laboració Vincles a
través del qual productors, comercialitzadors, restauradors, sector turístic i
administració han treballat plegats per dissenyar accions que afavoreixin totes les
parts. ADRI-NOC, com a entitat vinculada a la promoció econòmica i el
desenvolupament rural del territori ha participat activament al projecte.
Ara, per tal de presentar els resultats d’aquesta iniciativa de co-creació, i per conèixer
altres experiències de producció, transformació i comercialització del producte local,
l’Aula de Tast de la nova Plaça Mercat d’Olot acull aquest dimecres 3 de novembre a
les 17.45 hores la jornada “Claus per generar valor a la cadena agroalimentària”.
Des d’ADRI-NOC us animem a assistir-hi!

Data: 4 de desembre de 2014

UN GRUP LEADER DE BULGÀRIA INTERESSAT EN CONÈIXER
METODOLOGIA DELS AJUTS LEADER IMPLANTADA PER ADRI-NOC

LA

Representants tècnics del grup de desenvolupament rural búlgar LAG
DOBRICHKA s’han reunit aquest dijous 4 de desembre amb l’equip tècnic
d’ADRI-NOC per tal de conèixer la metodologia dels ajuts Leader a Catalunya.

La reunió ha servit també per presentar l’estratègia de desenvolupament sostenible
que ADRI-NOC persegueix. La implantació d’una Marca de Qualitat Territorial i la
promoció de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) gràcies a la utilització del
Codi de Gestió Sostenible (CGS), és la clau per donar un valor afegir a la territorialitat i
al desenvolupament local.
Pel que fa a la metodologia dels ajuts Leader a Catalunya, s’ha destacat la implantació
de la metodologia del projecte Gestió Sostenible Rural, que comparteixen els 13 grups
d’acció local de Catalunya,i que permet un acompanyament personalitzat a les
empreses. A través dels plans de millora, complementaris als ajuts Leader, les
empreses reben una diagnosi de la seva gestió, i a partir d’aquí els tècnics dels grups
Leader els proposen un pla d’accions temporalitzat que inclou propostes per millorar la
seva competitivat econòmica, per mitigar els seus impactes ambientals o per a satisfer
els interessos dels seus principals grups d’interès: clients, treballadors, proveïdors, etc

Data: 5 de desembre de 2014
Trobada-Cafè al nou Espai Coworking de Navata

El proper dijous dia 11 de desembre a les 12.30 hores
tindrà lloc la primera Trobada-Cafè al que serà el nou Espai Coworking de
Navata (1a planta edifici del Sindicat).
Aquesta trobada l’organitza el Consorci Salines Bassegoda i pretén ser la primera
presa de contacte dels empresaris i emprenedors que treballaran en aquest espai
col·laboratiu, així com l’inici del treball en xarxa de diferents professionals que treballen
a la zona.
El Consorci Salines Bassegoda ha participat a través d’ADRI-NOC en el projecte
Cowocat Rural, projecte que sorgeix de la necessitat de promoure l’emprenedoria
mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació -TIC.
Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als i les professionals que
tenen les TIC com a base de la seva ocupació, i que volen treballar en un espai
col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural. 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 en els territoris dels 10 Grups d’Acció Local (GAL) que participen al
projecte.

Ets professional liberal, freelance o autònom? Ets emprenedor o voldries ser-ho?
Necessites un espai on treballar? Vols ampliar la teva xarxa de contactes?
Et convidem a participar-hi!
Inscripcions a: informacio@salines-bassegoda.org

Data: 5 de desembre de 2014

Els estudiants del Grau d’Enginyeria Agroalimentària de la UdG visiten la
Garrotxa

Aquesta és una nova acció de sensibilització que
ADRI-NOC porta a terme al territori
Avui divendres 5 de desembre una delegació de 10 estudiants del tercer curs del Grau
en Enginyeria Agroalimentària de la UdG s’han reunit amb el gerent d’ADRI-NOC per
tal de conèixer el programa Leader i com aquest afavoreix el desenvolupament rural.
El gerent d’ADRI-NOC, Jordi Terrades, ha explicat als estudiants el funcionament dels
ajuts Leader, els projectes de cooperació que l’associació porta a terme, així com les
diferents accions de dinamització que es porten a terme al territori.
Després de la trobada, i aprofitant la seva estada a la Garrotxa, els estudiants han
visitat un projecte Leader, l’empresa Serrat Agrocuina (”Menja’m”), dedicada a
l’elaboració i venda de plats precuinats seguint la cuina tradicional. Aquesta visita ha
permès al grup d’estudiants poder conèixer de més a prop una experiència Leader i
veure com es promouen els productes locals de la zona.

Data: 12 de desembre de 2014

ADRI-NOC rep una delegació del grup Leader Mendinet del País Basc

Aquest intercanvi de coneixements i bones pràctiques ha de servir per implantar

dinàmiques de cooperació entre ambdós territoris
Del 10 al 12 de desembre, representants i membres de l’equip tècnic del Grup d’Acció
Local basc MENDINET han visitat els territoris de l’Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura i de l’Associació per al Desenvolupament Rural
Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC).
El viatge, organitzat conjuntament pels grups Leader d’acollida i l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya - ARCA, ha permès fomentar la cooperació i
l’intercanvi de coneixements entre els grups GAL catalans i la delegació basca en
temàtiques centrades en la creació d’ocupació, l’emprenedoria, i les iniciatives
agroalimentàries i d’eficiència energètica.
La delegació basca s’ha desplaçat fins a la Garrotxa (territori Leader d’ADRINOC) on
ha visitat l’empresa Wattia Innova, un projecte especialitzat en l’automatització
d’edificis per tal de millorar la seva eficiència energètica, que ha rebut el recolzament
del programa Leader. També ha aprofitat per conèixer les instal·lacions del Consorci
de Medi Ambient i Salut SIGMA, amb la iniciativa del “Banc de Llavors” i l’”Illa
Energètica d’Olot”; i l’empresa Menja’m Serrat Agrocuina, dedicada a l’elaboració i
venda de plats precuinats.

Data: 19 de desembre de 2014

ADRI-NOC renova l’ús de la marca Gestió Sostenible Garrotxa-Collsacabra
Aquest reconeixement ha tingut lloc a Olot en una jornada sobre ecoturisme i
responsabilitat social que ha servit per debatre l’estratègia que segueix la
Garrotxa en aquest camp
En el marc d’aquesta jornada, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i
Turisme Garrotxa han renovat la Carta Europea de Turisme Sostenible a tres
empreses que han acreditat que segueixen l’estratègia turística impulsada pels dos
organismes en matèria mediambiental: Mas Les Comelles, Casa Prat i Mas Gircós.
També van obtenir acreditacions: Tricu-tricu, com a punt d’informació, i Mas Llorigó,
com a espai d’informació.
A més, van obtenir la marca Gestió Sostenible Garrotxa i Collsacabra la casa de
turisme rural La Rectoria de Sant Miquel de Pineda, el restaurant B-Crek i el restaurant
La Quinta Justa, i la van renovar les empreses: Hostal Sant Bernat, Càmping La
Fageda, Cooperativa La Fageda, Serrat Agrocuina, Centre de cultura tracional i
popular Marboleny i ADRI-NOC. Els centres de documentació del Parc Natural i
l’Observatori van oferir als assistents una biblioteca mòbil de consulta amb documents
sobre ecoturisme.

NOTÍCIES FACEBOOK 2014
23 / gener / 2014

Sessió informativa del Leader a la subseu d'ADRINOC a Figueres!

24 / gener / 2014 ·

Sessió informativa de la convocatòria Leader 2013 a la Garrotxa!

29 / gener / 2014 ·

Gran participació en la 2a sessió informativa sobre la convocatòria Leader 2013 a la
Garrotxa!

30 / gener / 2014 ·

2a sessió informativa sobre la convocatòria Leader 2013 a l'Alt Empordà!

31 / gener / 2014 ·

Última sessió informativa de la convocatòria Leader 2013 a l'Esquirol!

31 / gener / 2014 ·

Exposició sobre la RSE a la seu d'ADRINOC fins el proper 22 de febrer! En breu ho
veureu exposat en els Ajuntaments de la Garrotxa, Alt Empordà i el Collsacabra!

13 / febrer / 2014 ·

El gerent d'ADRINOC, @jorditerrades, participa en el II Fòrum de joves emprenedors
en l’àmbit rural que se celebrarà demà a Olot!

11 / març / 2014
Formació i sensibilització sobre RSE a l’Institut IES Garrotxa d’Olot
L’Associació per el Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de
Catalunya va impartir aquest dimarts 11 de març un curs sobre Responsabilitat Social
Empresarial a 9 alumnes del Grau Mitjà de jardineria i floristeria l’Institut
d’Ensenyament Secundari IES Garrotxa d’Olot. Aquesta formació s’emmarca en el
programa anual d’accions de sensibilització del concepte que impulsa el Grup d’Acció
Local de la Garrotxa i l’Alt Empordà dins el projecte Gestió Sostenible Rural.
El mòdul formatiu, d’una hora i mitja de durada, consta d’una primera part teòrica, en
què es desenvolupa el concepte de la Responsabilitat Social Empresarial, els beneficis
de la seva implementació per a una organització, la seva vinculació amb el marc
socioeconòmic actual i les diferents eines de comunicació per posar en valor la gestió
sostenible d’una empresa, com la memòria de sostenibilitat. La formació es clou amb
una pràctica en què els alumnes proposen pràctiques de Responsabilitat Social
Empresarial per a una petita empresa de jardineria i floristeria, amb viver de plantes i
botiga

9 / abril / 2014 ·
“Jornada sobre estalvi i eficiència energètica a l’empresa”
Avui vint-i-cinc empresaris de la Garrotxa, el Collsacabra i l’Alt Empordà han participat
a la jornada formativa “Estalvi i Eficiència Energètica a l’empresa”, organitzada per
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de
Catalunya (ADRINOC).
La sessió ha tingut lloc a la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot, en el marc de la
jornada, el ponent Manel Serrat tècnic d'infraestructures i Energia Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), ha tractat els següents temes:
Energia, present i futur, el mercat elèctric, la factura elèctrica, el programa d’acords
voluntaris i el projecte CLIMA a la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Collsacabra.

21 / maig / 2014 ·
2a fase de participació pública per a l’elaboració del PDR 2014 - 2020
El passat 14 de maig es va iniciar la segona fase del procés de participació pública
necessari per a l’elaboració del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya pel
període 2014-2020.
El mes de novembre passat, el Departament d’Agricultura va obrir la primera fase del
procés de participació pública, on es van valorar els documents de diagnosi i la
priorització de les necessitats identificades. I també ...
Mostra'n més...

e-Catalunya > Portal Agricultura > PDR 2014-2020
El grup PDR 2014-2020 és la iniciativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural d'impuls de la participació ciutadana en la definició
de les actuacions del...
ECATALUNYA.GENCAT.CAT

5 / ju
uny / 2014 ·
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19 / juny / 2014 ·

http://ow.ly/i/5Xuon http://ow.ly/i/5Xuoqhttp://ow.ly/i/5Xuot
Una vintena d'empreses Leader cooperen per generar avantatges a la Jornada de
Networking organitzada per Adrinoc a Figueres

26 de juny de 2014
Jornada de Networking a la Garrotxa

30 de juny de 2014·

ADRI Nord-Oriental de Catalunya » Sessió de networking a la catalana
Setze empresaris de l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Collsacabra van participar el passat
19 de juny a la jornada de cooperació empresarial “COMPARTIM”, organitzada per
l’Associació per al...
ADRINOC.CAT

7 / juliol / 2014 ·
NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER FINS AL 35% DE SUBVENCIÓ
Amb l’aprovació de Govern de la Generalitat de destinar 3,2M€ per impulsar la
diversificació econòmica de les zones rurals, ADRI-NOC gestionarà aquest estiu una
convocatòria d’ajuts Leader per a la creació, millora o ampliació de petites i mitjanes
empreses.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat destinar 3,2 milions d’euros per
impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals Leader. Amb aquesta n...
Continua llegint

ADRI Nord-Oriental de Catalunya » NOVA CONVOCATÒRIA D’AJUTS LEADER FINS
AL 35% DE SUBVENCIÓ
Amb l’aprovació de Govern de la Generalitat de...
ADRINOC.CAT

11 / juliol / 2014 ·
Properament nova convocatòria d'ajuts #Leader per empreses turístiques i
microempreses
a
les
comarques
de
la #Garrotxa #Altemporda#Collsacabra i #pladelestany per més informació poseu-vos
en contacte amb els tècnics Associació Adri-noc

La Generalitat fa una nova convocatòria d’ajuts Leader; aquesta vegada només s’hi
poden acollir...
La Generalitat acaba d’aprovar una nova convocatòria d’ajuts Leader, aquestes ajudes
suposaran ajudes de fins a un 35% de subvenció a fons perdut per a la...
OLOTTV.XIPTV.CAT|PER XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

15 / juliol / 2014 ·
Una empresa #leader de la #garrotxa, Wattia Innova, es converteix en una profeta de
l'estalvi energètic!

16 / juliol / 2014 ·

SIGNATURA I LLIURAMENT DEL CONVENI LEADER 2014
L’Associació Adrinoc ha signat el conveni de col•laboració amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que impulsa la cooperació
entre grups d’acció local Leader de Catalunya per al 2014 amb l’aprovació de 10
projectes estratègics.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria
Pelegrí ha presidit aquest dimarts 15 de juliol a Barcelona, l’acte de signatura i
lliurament dels convenis Leader 2014. Els deu projectes signats tenen com a
beneficiaris els 13 Grups d’Acció Local amb un import total d’ajut d’1,16 M€ (amb un
cofinançament en el 55% per part del FEADER), i de temàtiques molt diverses, com
joves rurals, energies renovables, valorització dels productes agroalimentaris, i
responsabilitat social empresarial, entre altres.
Un d’aquests projectes, el de Gestió Sostenible Rural, està coordinat per l’Associació
per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC). El seu objectiu és consolidar la Responsabilitat Social com a eix
estratègic del model de desenvolupament socioeconòmic territorial, implicant i alineant
a les empreses i a tots els agents territorials cap a un mateix repte comú: la
sostenibilitat o construcció de territoris intel•ligents (Territoris Smart). Des de la
Garrotxa i mitjançant ADRINOC també es participa de la resta de projectes que formen
part d’aquest programa Leader 2014.
En la seva qualitat de president d’Adrinoc, Joan Espona, ha signat el conveni Leader
2014 amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
En un acte que ha tingut lloc aquest dimarts 15 de juliol a la seu del Departament a
Barcelona, Espona ha subratllat “la importància d’aquest projecte amb el qual des de
la Garrotxa implementem la responsabilitat social a la resta de territoris en una
iniciativa que ha estat pionera a casa nostra”. De la seva banda, el conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha
destacat el paper del Leader com a motor de l’economia rural de Catalunya ja que “es
basa en una metodologia participativa que dóna veu als agents més actius de cada
territori”. El Conseller ha afegit que “ells mateixos, com a primers coneixedors de les
fortaleses i debilitats de la zona, defineixen una dinàmica d’actuació orientada a
enfortir al màxim el teixit social i econòmic, amb el suport del Departament”.
A tot Catalunya, el programa Leader 2007-2013 ha suposat l’aprovació de 1.480
expedients amb una subvenció de 54,53 M€, que han generat 172,36 M€ d’inversió i la
creació de 868 nous llocs de treball i la consolidació de 3.750 llocs més.

21 / juliol / 2014 ·

ADRI-NOC participa de COWOCAT_RURAL, un projecte que promou la col•laboració i
el
treball
a
través
de
les
TIC
en
un
entorn
rural
El grup Leader ADRI-NOC participa en el projecte de cooperació COWOCAT_RURAL,
que 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 en els territoris dels 10 Grups d'Acció Local catalans que
participen
al
projecte.
El coworking o treball col•laboració és una forma de treball que permet a professionals
independents, emprenedors i pimes de diferents sectors, compartir un mateix espai de
treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma
independent,
alhora
que
es
fomenten
projectes
conjunts.
Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als i les professionals que
tenen les TIC com a base de la seva ocupació, i que volen treballar en un espai
col•laboració sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta, els espais
de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden a fixar-hi
la
població
activa.
Els
objectius
del
projecte
es
centren
en:
• Identificar possibles professionals que puguin desenvolupar la tasca de
dinamitzadors d'espais de coworking, i formar-los adequadament per exercitar aquesta
funció
• Identificar potencials coworkers, persones que pel seu perfil professional siguin
susceptibles
de
ser
usuaris
d'espais
de
coworking
• Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris
rurals
• Sensibilitzar els territoris en aquesta matèria, seguint iniciatives similars que ja s'han
realitzat
en
altres
països
de
la
Unió
Europea
COWOCAT_RURAL permetrà atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals,
amb la corresponent retenció de talent. Un factor clau pel desenvolupament d'aquests
territoris. Aquest dijous passat es va realitzar la primera de les formacions per a
dinamitzadors d’espais de coworking de la Garrotxa i Alt Empordà.
Les persones interessades en aquest tipus de treball col•laboració es poden posar en
contacte amb ADRI-NOC a través del correu electrònic info@adrinoc.cat.

8 d’agost de 2014
Nova convocatòria d'ajuts Leader...no perdeu la oportunitat de presentar-vos-hi! Per a
més informació amb els tècnics d'Adrinoc o www.adrinoc.cat

20 / agost / 2014 ·

Recordeu
Nova
convocatòria
d'Ajuts
Leader!
Per a més informació contacteu amb els tècnics d'ADRI-NOC a la seu de la Garrotxa al
972 271600 o bé a la seu de l'Alt Empordà al 972 503088

ADRI-NOC obre una nova convocatòria amb 600.000 euros d’ajuts Leader ‹ Olot
Televisió
ADRI-NOC ha obert una nova convocatòria d’ajuts Leader. Aquest any, l’ens compta
amb prop de 600.000€ d’ajuts per a finançar les inversions de...
OLOT.TV

4 / setembre / 2014 ·
Primera sessió informativa dels ajuts Leader a Olot! @desruralcat @GSRural

17 / setembre / 2014 ·

Sessió informativa dels ajuts Leader a l'Esquirol

18 / setembre / 2014 ·

Bona participació de
la#garrotxa @desruralcat

la

última

sessió

informativa

dels

ajuts #leader a

26 / setembre / 2014 ·
La Garrotxa seguirà atorgant ajuts Leader fins el 2020 http://ow.ly/BXEZM

La Garrotxa seguirà atorgant ajuts Leader fins el 2020
La Garrotxa tornarà a ser territori Leader en el període 2014-2020. La Generalitat ha
presentat a la Comissió Europea el nou Programa de...
OLOTTV.XIPTV.CAT|PER XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

22 / octubre / 2014 ·
Gestió Sostenible Rural
Clica l'enllaç i coneix les 77 empreses #leader responsables i els 50 cellers amb baixa
emissió de #CO2 http://ow.ly/D8Sn1

24 d’octubre de 2014
Falset (el Priorat).
Acte de lliurament de certificats a les 77 empreses socialment responsables dels
territoris Leader de Catalunya

6 / novembre / 2014 ·
Encara hi sou a temps per inscriviu-vos a la sessió de Coworking de demà dia 7 de
novembre, dins el projecte de cooperació catalana#cowocat ARCA Desenvolupament
Rural

11 / novembre / 2014 ·
Centre Emprèn amb Xavi Sanllehí i 3 més
Avui, he presentat a Figueres els serveis del Centre Emprèn en la jornada "El
coworking una oportunitat per a emprendors i petites empreses" organitzada per ADRINOC en el marc del projecte cooperació catalana COWOCAT_RURALAssociació
Coworking de Catalunya Cowocat) amb l’objectiu de donar a conèixer el coworking i
sensibilitzar sobre aquesta nova forma de treballar.
I és que, al Centre Emprèn tenim un espai coworking! Vols venir a treballar amb
nosaltres? Una forma de treball que permet a professionals independents,
emprenedors i PIMES de diferents sectors compartir un mateix espai de treball, tant
físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent,
alhora que es fomenten projectes conjunts. Salines Bassegoda

14 / novembre / 2014 ·
Formació a l'Institut Montsacopa d'Olot sobre la "RSE: una eina de competitivitat i
desenvolupament sostenible"

24 / novembre / 2014 ·
Gestió Sostenible Rural
Com generem valor a la cadena agroalimentària? Jornada tècnica del projecte de
cocreació Vincles, el 3 de desembre a la nova Plaça Mercat d'Olot. Inscripcions a
vincles@garrotxalider.com!
Garrotxa, Territori Intel·ligent!

27 / novembre / 2014 ·

ARCA Desenvolupament Rural
3a Taula de Concertació #Odisseu a la Garrotxa. Presentació dels primers resultats
per
unificar
recursos
per
a
joves.

9 / desembre / 2014 ·

Una delegació del País Basc visita Catalunya per conèixer l'aplicació del programa
Leader /...
Del 10 al 12 de desembre, representants i membres de l’equip tècnic del Grup d’Acció
Local basc MENDINET, visitaran els territoris de l’Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, i de l’Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (AD…
DESENVOLUPAMENTRURAL.CAT

17 / desembre / 2014 ·

ADRINOC renova l'ús de la Marca GESTIÓ SOSTENIBLE GARROTXA I
COLLSACABRA

TWITTER ADRINOC 2014
ADRI-NOC 10 de ene. de 2014

Molt Interessant visita dels alumnes de GEA de la UdG al @adri_noc a Olot
sobre els ajuts LEADER amb @jorditerrades

ADRI-NOC · 10 de ene. de 2014

Visita d'un grup d'estudiants de la UdG
@adri_noc i l'empresa Serrat Agrocuina VallBas
@jorditerrades @desruralcat

ADRI-NOC · 10 de ene. de 2014

Visita s Serrat agrocuina després de visitar @adri_noc un luxe de visita. Moltes
gràcies @jorditerrades i Josep Mª!

ADRI-NOC · 14 de ene. de 2014

Sessions informatives Ajuts Leader...per a més informació contacteu amb
nosaltres! #garrotxa #altemporda

ADRI-NOC · 24 de ene. de 2014

Sessió informativa de la convocatòria Leader 2013 a la Garrotxa! @desruralcat
@CCGarrotxa @jorditerrades

ADRI-NOC · 29 de ene. de 2014

Gran participació en la 2a sessió informativa
dels ajuts Leader al @CCGarrotxa @desruralcat
@GSRural

ADRI-NOC @adri_noc · 31 de ene. de 2014

Exposició sobre la RSE ADRINOC fins el proper
22 de febrer! @desruralcat @CCGarrotxa
@GSRural @redespanola

ADRI-NOC · 5 de feb. de 2014

12h @adri_noc assisteix a la presentació de Respon.cat "Iniciativa empresarial
per al desenvolupament de la #RSE a #Catalunya"
http://

ADRI-NOC · 13 de feb. de 2014

Demà, ADRI-NOC participa en el II Fòrum de
joves emprenedors en l’àmbit rural
@desruralcat @GSRural @jorditerrades

ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

Inauguració 2n Forum Emprenedoria Àmbit Rural, Olot-Garrotxa. Sr Vicenç
Estanyol Dir Serv Territorials Girona DAAM

ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

Sr Joan Font, eng agrícola, explicant pq els productors han d'elaborar el seu
producte. #2ForEmprenedoriaRutal

ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

Sr J,Serra, Cap Sec Modernització SSTT-DAAM Girona, Ajuts Joves Agricultors
PDRCatalunya 2nForumEmprenedoriaRural

ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

El gerent del GAL ADRINOC explica les ajudes #LEADER a empreses no
agràries en el 2nForumEmprenedoriaRural al IES La Garrotxa
ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

La experiència de @llagurt al 2n Forum Emprenedoria Àmbit Rural a la
Garrotxa.

ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

Venda directa de llet de Làctics Mas Colomer de Esponellà. Una experiència
emprenedora.

ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

Ecovedella.cat Producció ramadera ecològica i
venda directa a Vall Bas. Altre forma fer tirar la
explotació

http: //

ADRI-NOC · 14 de feb. de 2014

SerratAgrocuina menjar.cat Una experiència èxit: elaboració i venda plats
cuinats producte proximitat
http://

ADRI-NOC · 7 de mar. de 2014

Adrinoc imparteix un curs sobre RSE a 18 alumnes d’Informàtica de l’IES Bosc
de la Coma d’Olot @desruralcat #garrotxa @redespanola
ADRI-NOC · 11 de mar.

Adrinoc imparteix formació en RSE a un grup de
9 alumnes de l'IES Garrotxa @desruralcat
@GSRural @redespanola

ADRI-NOC · 27 de mar.

2a taula de concertació del projecte Odisseu a
la #garrotxa @redespanola @desruralcat
@GSRural

ADRI-NOC · 9 de abr.

25 empreses de #Garrotxa i #Altemporda
assisteixen a la Jornada sobre estalvi i
eficiència energètica a RI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades @jorditerrades · 9 de may.

A Tàrrega mirant com introduir cultura producte local a escoles #Gustum
#Km0aEscoles @InfoGustum @adri_noc

ADRI-NOC · 13 de jun.

Preparant la 1a Jornada Networking que se celebrarà a Figueres amb les
empreses Leader 2012-2013, el 19 juny @GSRural ow.ly/i/5TujU
http://

ADRI-NOC 19 de juny de 2014

20 empreses Leader cooperen per generar
avantatges a la Jornada Networking
organitzada @adri_noc a Figueres

ADRI-NOC · 9 de jul.

Propera convocatòria d'ajuts Leader
uwhisp.com/w/v0a #garrotxa #altemporda
@desruralcat @GSRural @CCGarrotxa
https: //

ADRI-NOC · 15 de jul.

Una empresa #leader de la #garrotxa, Wattia
Innova, es converteix en una profeta de l'estalvi
energètic!

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 15 de jul.

Acte signatura Convenis Proj Cooperació #Leader'14 catalans, DAAM, amb
Conseller Hble Sr Pelegrí @GSRural @adri_noc

ADRI-NOC · 8 de ago.

Nova convocatòria d'ajuts Leader. Per a més
info amb els tècnics o adrinoc.cat @desruralcat
@GSRural
http: // www.

ADRI-NOC 2 de sept.

Nova convocatòria d'ajuts Leader. Calendari de les properes xerrades
informatives @adri_noc

ADRI-NOC · 4 de sept.

Primera sessió informativa dels ajuts Leader a Olot!
ow.ly/i/6LZXo @desruralcat @GSRural
http://

ADRI-NOC · 17 de sept.

Sessió informativa dels ajuts Leader a l'Esquirol ow.ly/i/6UGDr
http://

ADRI-NOC · 17 de sept.

Recordeu avui a les 18h a la Sala de Plens del Consell Comarcal de la
Garrotxa, la última sessió informativa sobre els ajuts #Leader!
ADRI-NOC · 18 de sept.

Bona participació de la última sessió informativa dels ajuts #leader a la
#garrotxa ow.ly/i/6VqEJ @desruralcat
http://

ADRI-NOC · 26 de sept.

La Garrotxa seguirà atorgant ajuts Leader fins el 2020 ow.ly/BXF5S
http://

ADRI-NOC · 30 de sept.

El 2 d'octubre finalitza la presentació de sol·licituds pel #Leader! No perdeu
aquesta oportunitat, 35% de subvenció per a noves inversions!

ADRI-NOC- 8 de oct.

#cowocatrural creant comunitat de #coworkers @Ceder_ @leadercatcent
@LeaderRGB @adri_noc @JParisG @DalmauPol #leader

ADRI-NOC · 30 de oct.

@GSrural al qui és qui del monogràfic de #RSE de la Vanguardia @DalmauPol
@desruralcat

ADRI-NOC · 3 de nov.

Voleu saber que és el Coworking?Inscriviu-vos
el 7 de novembre. Projecte de @cowocat
@desruralcat

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades @jorditerrades · 5 de nov.

Visita tècnica Proj Coop #Odisseu. A Bujaraloz, Aragó
#JovenesDinamizadoresRurales dinamizomipueblo.es @adri_noc
http://www.

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades @jorditerrades · 5 de nov.

Visita tècnica Proj Coop #Odisseu. A Bujaraloz, Aragó
#JovenesDinamizadoresRurales dinamizomipueblo.es @adri_noc
http://www.

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 5 de nov.

Visita tècnica Proj Coop #Odisseu. A Bujaraloz, Aragó
#JovenesDinamizadoresRurales dinamizomipueblo.es @adri_noc
http://www.

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 6 de nov.

Visita tècnica Proj Cooperació #EnergiaForest. Parc Natural Urbasa, Navarra,
gestió mancomunada d recursos @adri_noc

ADRI-NOC · 11 de nov.

Molta participació a la sessió de Coworking a
Figueres dins el projecte de cooperació
#cowocat @desruralcat

ADRI-NOC · 14 de nov.

Formació a l'Institut Montsacopa #olot sobre la "RSE: una eina de competitivitat
i desenvolupament sostenible"

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 25 de nov.

3a Taula #Odisseu Garrotxa. Presentació primers resultats x unificar recursos
per a joves. @adri_noc

ADRI-NOC · 3 de dic.

Una 40ena de pers. a la Jornada per generar
valor a la cadena agroalimentaria a la nova
plaça mercat #olot

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 3 de dic.

Proj d co-creació "Km0 a Escola" per nova cultura d consum producte local a
escoles. GemmaDuran #Tosca @adri_noc

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 3 de dic.

Jornada 'Claus per generar valor a cadena agroalimentària' #PATT @adri_noc
un projecte de co-Creació públic-privat

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 3 de dic.

Taula rodona on esbrinar claus x generar valor a cadena agroalimentària.
Jornada #PATT @adri_noc

ADRI-NOC · 5 de dic.

Avui ens visiten estudiants de l'UdG per conèixer la nostra experiència
@desruralcat @redespanola

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 11 de dic.

1a Trobada-cafè a Espai Coworking #Navata. Arrenquem #coworking a zones
rurals @SalinBassegoda @adri_noc

ADRI-NOC · 11 de dic.

Comença la visita del grup Leader Mendinet a la
#garrotxa @desruralcat

ADRI-NOC ha retwitteado

Miquel Rovira Comas · 11 de dic.

Amb el #Leader Basc Visitem la #Garrotxa @CCGarrotxa @adri_noc
@desruralcat @DalmauPol @AnaFdezLavin @jorditerrades

ADRI-NOC · 11 de dic.

Comença la visita a l Espai Zero @desruralcat

ADRI-NOC ha retwitteado

Pep Companys #SíSí· 11 de dic.

@jorditerrades gerent @adri_noc ens explica les novetats dels nous Líders
2014/20. @CCGarrotxa. @turismegarrotxa

DRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 12 de dic.

Visitant Consorci SIGMA amb GAL MENDINET. Experiències Banc d Llavors i
Illa energètica Olot. @adri_noc @desruralcat

ADRI-NOC ha retwitteado

Jordi Terrades · 12 de dic.

Francesc Canalias, director SIGMA, explica el concepte de #Resiliència del
Territori al Grup #Leader vasc MENDINET.

Sistema integrat de continguts per a l'elaboració d'una memòria de
sostenibilitat segons el Codi de Gestió Sostenible (CGS) i Global Reporting
Initiative (GRI)
GRI
1.1

CGS Aspectes generals de l'organització
1.1

Declaració de la direcció
L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya té com a
objectiu principal promoure el desenvolupament sostenible dels municipis rurals de les comarques de
l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona i El Pla de l’Estany en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola,
ramader, forestal, turístic i qualsevol altre tipus d’activitat, si bé lligant el seu creixement als criteris de
desenvolupament sostenible, i participar en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per
aplicar la metodologia Leader en el seu àmbit d’actuació. Per tant, entre les nostres funcions hi ha la de
fer progressar projectes empresarials o professionals que tinguin com a base la qualitat i una gestió
responsable, així com la de generar oportunitats de futur per a les persones del territori; només així
aconseguirem un nivell de desenvolupament econòmic, d’ocupació i benestar que sigui sostenible.
Amb la voluntat de ser conseqüents amb els valors de la cultura empresarial que l’Associació intenta
difondre a través del seu programa de desenvolupament territorial, respecte a l’any 2013 i 2014, hem
elaborat aquesta memòria que recull les actuacions desenvolupades i fa públics els resultats de
l’impacte que ocasiona l’activitat de l’organització des d’un punt de vista econòmic, ambiental i social.
Aquest document té per objectiu contribuir a la transparència de l’organització pel que fa a les seves
pràctiques i processos, així com promoure el diàleg permanent entre les parts interessades. Per
l’elaboració d’aquesta memòria, ADRI-NOC s’ha fonamentat en el Codi de Gestió Sostenible (CGS), una
eina propietat de la Fundació Privada Garrotxa Líder, i en la guia G3.1 de l’organització internacional
Global Reporting Initiative (GRI).
Així mateix, en aquesta memòria es plantegen els objectius per l’any 2015 en la gestió empresarial,
ambiental i social de l’Associació.
Finalment, es pretén també que aquest informe serveixi com a guia a altres empreses que com
l’Associació han apostat per un model de gestió compromès amb el territori i les persones, i per tant, us
animem a llegir-la detingudament.

Joan Espona Agustín
President
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GRI
1.2

CGS Aspectes generals de l'organització
1.2

Descripció dels principals impactes, riscs i oportunitats
ADRI-NOC té per objectiu aconseguir impactes positius en els serveis que ofereix, en l’equip humà, en
les empreses proveïdores, en la comunitat i en l’entorn natural.
La qualitat dels seus serveis està basada en el compliment de les expectatives dels grups d’interès, per
tal d’aconseguir que quedin satisfets, i assegurar així, l’èxit a llarg termini de l’entitat. Així mateix, i
d’acord amb l’objectiu dels seus serveis, intenta ser en tot moment una entitat proactiva a l’hora de
contribuir al desenvolupament sostenible del territori.
En el concepte de responsabilitat social és prioritari per l’Associació l’equip humà i s’emprenen
iniciatives per a promoure el desenvolupament laboral i personal dels treballadors, així com, per oferir
un clima laboral agradable i fomentar la participació i comunicació. La igualtat d’oportunitats, la
flexibilitat horària i la formació són altres aspectes fonamentals en la política d’ADRI-NOC.
En el cas de la relació amb les empreses proveïdores, aquesta sempre es basa en criteris d’honestedat,
comunicació i informació, i s’adquireixen productes i serveis locals, sempre que és possible.
Respecte a la comunitat i l’entorn natural és precisament l’objectiu de l’Associació el que millor descriu
la intenció de minimitzar els impactes que genera l’entitat, doncs, es treballa per incidir en el teixit
socioeconòmic i fomentar una cultura en les organitzacions que garanteixi un desenvolupament
sostenible. De manera que, ADRI-NOC és una entitat que està directament implicada amb el
desenvolupament de l’entorn i de la societat del seu territori.
Per la naturalesa de l’organització, els recursos humans és el principal valor de l’Associació, tot i que la
plantilla està subjecte temporalent al al desenvolupament del Programa Leader.

2.1

1.3

Nom de l'organització i dades bàsiques
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC)
Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta - 17800 OLOT
Tel: 972 27 16 00 - Fax: 972 27 16 66
info@adrinoc.cat - www.adrinoc.cat

2.2

1.4

Principals activitats (% participació), productes i/o serveis i variacions
significatives respecte anys anteriors
L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya es
constitueix amb l’objecte de promoure el desenvolupament sostenible dels municipis rurals de les
comarques de l’Alt Empordà, la Garrotxa, Osona i El Pla de l’Estany en els seus àmbits industrial,
comercial, agrícola, ramader, forestal, turístic i qualsevol altre tipus d’activitat, si bé lligant el seu
creixement als criteris de desenvolupament sostenible. Així com, participar en el Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya per aplicar la metodologia Leader en l’àmbit d’actuació de
l’associació, no havent-hi cap variació des del seu inici.

2

GRI
2.3 4.1 *
4.2 4.3

2.4

CGS Aspectes generals de l'organització
1.5

Organigrama de l'organització
Els òrgans de govern de l’Associació són l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Gerència.
L’ASSEMBLEA GENERAL: és l’òrgan sobirà de l'Associació i n’ostenta la seva representació. En
l’actualitat, està constituïda per vint-i-dos socis del sector públic i privat del territori, amb una
representació del trenta-sis per cent pel que fa al primer, i del seixanta-quatre per cent pel que fa a
l’àmbit privat. Es reuneix amb una periodicitat anual.
Funcions del PRESIDENT: li correspon, d’una banda, convocar, presidir, dirigir i aixecar les sessions de
l’Assemblea General i de l’altra, representar l’Assemblea i l’Associació.
LA JUNTA DIRECTIVA: està presidida pel president de l’Associació i es convoca semestralment o
trimestralment en funció dels temes a tractar
LA GERÈNCIA Les funcions del gerent són:
a) Executar i fer complir els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
b) Vetllar per l’acompliment de tots els requisits necessaris exigits a la gestió del Programa de
Desenvolupament Rural aplicant la metodologia Leader. En particular, el gerent serà el responsable de
la dinamització de l’àmbit territorial de l’Associació i de la gestió dels expedients d’ajut del programa
Leader i tindrà, entre els seus principals objectius, la cooperació interterritorial i transnacional.
c) Realitzar totes les activitats pròpies de la gestió ordinària de l’associació.
d) Qualsevol altre funció que li pugui delegar l’Assemblea i/o la Junta Directiva

1.6

Localització de l’organització
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC)
Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta - 17800 OLOT
Tel: 972 27 16 00 - Fax: 972 27 16 66
info@adrinoc.cat - www.adrinoc.cat
Subseu Alt Empordà:
C. Nou, 48, 2n – 17600 FIGUERES
Tel: 972 50 30 88 - Fax: 972 50 56 81
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2.5

CGS Aspectes generals de l'organització
1.7

Nombre de països on opera l’organització
L’àmbit d’actuació de l’Associació inclou la comarca de la Garrotxa, vint-i-cinc municipis de la comarca
de l’Alt Empordà, cinc municipis de la comarca d’Osona i un municipi de la comarca d’El Pla de l’Estany,
i opera principalment en els sectors industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal i turístic. No
obstant això, ADRI-NOC també treballa en projectes de cooperació que la relacionen amb entitats de la
resta de Catalunya, d’Espanya i altres països europeus.

2.6

1.8

Naturalesa de la propietat i forma jurídica
Associació sense ànim de lucre

2.7

1.9

Mercats on opera l’organització
L’àmbit d’actuació de l’Associació inclou la comarca de la Garrotxa, vint-i-cinc municipis de la comarca
de l’Alt Empordà, cinc municipis de la comarca d’Osona i un municipi de la comarca d’El Pla de l’Estany,
i opera principalment en els sectors industrial, comercial, agrícola, ramader, forestal i turístic. No
obstant això, ADRI-NOC també treballa en projectes de cooperació que la relacionen amb entitats de la
resta de Catalunya, d’Espanya i altres països europeus.

2.8
EC1

* 1.10

Dimensions de l’organització: nombre d’empleats, vendes netes, volum de negoci
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GRI

2,9

CGS Aspectes generals de l'organització

1.11

Canvis significatius produïts a l'organització
Durant l'any 2013, es va reduir la plantilla. Una persona va causar baixa a la seu de la Garrotxa. El motiu
d'aquest acomiadament va èsser per raons econòmiques degut a la reducció del finançament del grup.

2.10

1.12

Premis i reconeixements rebuts durant el període cobert
No s'ha rebut cap premi.

SO8
EN28

1.13

Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre de sancions per
incompliment de lleis i normatives, especificant el vector al qual fa referència
No s'ha rebut cap multa.

3.1

1.14

Període cobert per la memòria
De l' 1 de gener de 2013 a 31 de desembre 2014

3.2

1.15

Any de la memòria més recent
2012

3.3

1.16

Cicle de presentació de memòries (anual, biennal…)
En principi s'havia previst publicar-la anualment i així es va fer fins l'any 2012. A partir d'aquesta
memòria es preveu publicar-la biennalment.

3.4

1.17

Persona de contacte per a qüestions relatives a la memòria o al seu contingut
Jordi Terrades Burniol / Gerent ADRINOC -> info@adrinoc.cat
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3.5

CGS Aspectes generals de l'organització
1.18

Procés de definició del contingut de la memòria (diàleg amb els grups d’interès)
D'acord amb la metodologia de Global Reporting Initiative per redactar memòries de sostenibilitat,
ADRINOC va realitzar l'any 2013 una reunió inicial interna per a determinar els grups d'interès més
potencials i representatius per l'entitat, i va decidir fer una consulta a treballadors, clients i socis.
Utilitzant les noves tecnologies es va enviar un formulari d'enquesta online per tal de rebre
automàticament les respostes de tots els participants de manera anònima. Es van rebre un total de 44
respostes i els aspectes més valorats van ser: en el vector econòmic: l'ús dels recursos locals, en el
vector ambiental; la conservació de l'entorn i en el vector social, la formació de les persones
treballadores.
Així doncs, per elaborar aquesta memòria s'ha tingut en compte aquests resultats i s'ha revisat la
materialitat dels indicadors dels quals s'informa.

3.6
3.8

1.19

Abast i cobertura de la memòria (països, negocis conjunts, empreses participades)
L’abast i cobertura de la memòria comprèn l’activitat desenvolupada en el 51 municipis del seu àmbit
territorial, a través dels impactes que hi genera.

3.7

1.20

Limitacions de l’abast o cobertura de la memòria
Existeixen limitacions de l’abast i cobertura de la memòria en certs impactes ambientals generats en les
dues seus, degut a que s’allotgen a les seus dels Consell Comarcals de la Garrotxa i de l'Alt Empordà, i
per tant, comparteix amb aquestes institucions la responsabilitat dels impactes que es generen en
aspectes com el consum energètic, consum d’aigua i gestió de residus.

3.9

1.21

Tècniques de mesura per realitzar els càlculs, hipòtesis i altres per obtenir els
indicadors
El sistema de càlcul utilitzat en els indicadors, s’ha extret de la tercera versió del Codi de Gestió
Sostenible i de la guia G3.1 del GRI.

3.10

1.22

Modificacions d’informacions donades en altres memòries
No hi ha cap modificació a informar.

3.11

1.23

Canvis de metodologia d’informació i càlcul utilitzats respecte altres memòries
No es registren canvis.

3.12 * 1.24

Taules d’indicadors
Veure pàgina 25

3.13

1.25

Verificació de la memòria
Aquesta memòria ha estat revisada per la Fundació Privada Garrotxa Líder amb un nivell d'aplicació de
GRI equivalent a B.

6

GRI
4.6

CGS Aspectes generals de l'organització
1.26

Procediments implantats per evitar conflictes d’interessos en els màxims òrgans
de decisió de l’organització
En el capítol II dels Estatuts d'ADRINOC, corresponent als òrgans de gestió i govern, s’enumera com a
tals el Patronat, la Junta i el Gerent, i es determina per a cadascun d’ells la composició, les funcions, la
durada del mandat, les competències, el règim de les sessions i les majories en les votacions. Així doncs,
a través dels Estatuts queda regularitzat el procediment en la presa de decisions de l’entitat.

4.7

1.27

Procediment de determinació de la capacitació i experiència exigible a les
persones representants dels màxims òrgans de govern
No existeix un procediment per determinar la capacitació i experiència exigible a les persones
representants dels màxims òrgans de govern.
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Sistema integrat de continguts per a l'elaboració d'una memòria de
sostenibilitat segons el Codi de Gestió Sostenible (CGS) i Global Reporting
Initiative (GRI)

GRI

EC6

CGS Vector econòmic

*

2

Ús dels recursos locals

2.4

Compres realitzades al territori / total de compres

%

Any 2011
42%

Any 2012
48%

Any 2013
77%

Any 2014
70%

6%

29%

-7%

Variació

En aquest indicador s'hi ha comptabilitzat tota la despesa realitzada per part d'ADRINOC als diferents
proveïdors, tant de serveis com de materials, subministres i transports. La política d'ADRINOC és la de
consumir en la mesura del possibles totes els serveis i compres en el territori, no obstant això, es veu
obligada a contractar i comprar fora del territori els serveis de consultoria especialitzada, el servei de
telefonia i el transport que utilitzen les persones treballadores en els seus desplaçaments (companyies
ferroviàries i aèries).

LA1

*

2.9

% treballadors residents al territori / total de treballadors

%

Any 2011
50%

Any 2012
50%

Any 2013
60%

Any 2014
50%

0%

10%

-10%

Variació

3
4.8

*

3.1

Gestió empresarial
Existència formal de declaració de missió de l’organització
ADRI-NOC té definits en els seus estatuts els seus objectius fundacionals i la seva finalitat. No obstant això,
no té definida la seva missió malgrat que disposa d’una estratègia de desenvolupament del territori.

4.8

*

3.2

Existència formal d'un pla estratègic i fixació d'objectius a curt i llarg termini
ADRI-NOC no pot portar a terme cap més activitat o iniciativa més enllà de les que té assignades com a Grup
d’Acció Local (GAL), i per tant, no disposa d’una planificació estratègica que determini objectius a llarg
termini.

4.9
4.10

*

3.3

Existència de processos de planificació i gestió pressupostària
Respecte la gestió pressupostària, anualment es realitza un pressupost d'acord al pla d'activitats. Aquest es
proposa ala Junta i l'aprova l'Assamblea general. Periódicament es realiza el seguiment.
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GRI

CGS Vector econòmic

4.11 *

4

Sistemes de gestió

4.1

Existència de processos que garanteixin la qualitat dels productes o serveis
Adrinoc, disposa d'un sistema de gestió de qualitat format per 15 processos i 27 procediments.

PR6

*

5

Màrqueting responsable

5.1

Existència de mecanismes que assegurin la transparència, veracitat i fiabilitat de les
accions comercials i de màrqueting
ADRI-NOC disposa d’un pla de comunicació i compta amb diferents canals i eines de comunicació per
difondre l’entitat i les seves activitats: web, xarxes socials, mitjans de comunicació, participació en
seminaris, fòrums, material promocional-edició de tríptics, etc.
Tota la informació que es difon des d’ADRI-NOC està revisada, contrastada i actualitzada, de manera que es
garanteix la seva transparència i fiabilitat.

PR3

*

5.2

Realització d’accions per promoure l’ús responsable i segur dels productes
Durant l'any 2013 ADRI-NOC va acollir dues visites d’experiències, una d'un grup leader de
Lituània i una altre d'un grup d'alumnes GEA de la UdG. L'any 2014, s'ha atès a 3 grups, el grup
leader de Mendinet, els alumnes de GEA de l'UdG i una delegació de tècnics i polítics del País
Basc.

6

Noves tecnologies de la informació

6.2

% de persones treballadores que utilitzen NTIC / total de la plantilla

%

Any 2011
100%

Any 2012
100%

Any 2013
100%

Any 2014
100%

0%

0%

0%

Variació

6.3

Tipologia de les NTIC utilitzades per l’organització
Es segueix prioritzant les reunions per videoconferència per otimitzar el temps i evitar desplaçaments entre
les dues seus i s'ha consolidat la wiki com a eina de gestió.

Objectius o accions de millora
· Iniciar el nou període Leader 2014-2020.
· Adaptació dels processos de gestió al nou període.
· Definició de la nova estratègia i els criteris de selecció dels ajuts.
· Ampliar l'àmbit territorial d'actuació.
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Sistema integrat de continguts per a l'elaboració d'una memòria de sostenibilitat
segons el Codi de Gestió Sostenible (CGS) i Global Reporting Initiative (GRI)

GRI

EN12 *
EN25
EN29

CGS Vector ambiental
8

Política ambiental

8.1

Existència d’una política ambiental i descripció dels impactes més significatius de l’activitat
L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya, conseqüent
amb els valors que difon a les organitzacions del seu àmbit d’actuació, desenvolupa la seva activitat
seguint els criteris d’oficina verda.
ADRI-NOC assumeix un compromís amb el medi ambient, en el qual es reflecteix la seva intenció de
respectar-lo en el disseny i realització del seus serveis, i la voluntat d’anar més enllà del que estableix la
normativa vigent. Per això, l’Associació estableix, declara i assumeix els següents principis en l’àmbit de
la Gestió Ambiental:
L’organització adoptarà mecanismes que afavoreixin l’estalvi energètic en el si de l’activitat i establirà
indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora a mitjà i llarg
termini.
L’organització afavorirà en el si de la seva activitat la reducció, el reciclatge i la reutilització de materials.
L’organització fomentarà la participació, informació i formació dels treballadors i les treballadores en els
processos de millora ambiental de l’activitat.
L’organització establirà una política de compres que prioritzi la qualitat i el respecte al medi ambient
(adquisició de productes biodegradables, reciclables o reutilitzables) i que doni prioritat als productes i
als serveis locals.
El fet que ADRI-NOC desenvolupi la seva activitat en unes instal·lacions i despatxos ubicats a les seus del Consell
Comarcal de la Garrotxa i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, condiciona que les dades que es puguin recollir
respecte al consum energètic, d’aigua i de generació de residus no siguin significatives, degut a que aquestes dades
fan referència als consums totals dels respectius edificis. Així doncs durant el 2010, el Consell Comarcal de la
Garrotxa tutoritzat per la Fundació Garrotxa Líder i Adrinoc, va identificar i definir criteris econòmics, ambientals i
socials d’acord amb la metodologia d’implantació i avaluació de la Responsabilitat Social Empresarial que proposa el
Codi de Gestió Sostenible, emmarcat en la línia estratègica de “Promoure l’aplicació de criteris mediambientals i
socials a les polítiques públiques de la comarca” del Pla estratègic de l’organització per al període 2009-2012.
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GRI

CGS Vector ambiental

EN10 *

9

Gestió de l'aigua

9.2

Mesures d’estalvi d’aigua aplicades
El consum d’aigua no és un aspecte ambiental significatiu en l’activitat d’ADRI-NOC, degut a que el consum prové
dels sanitaris i les tasques de neteja de les instal·lacions. Aquesta aigua prové de la xarxa pública, i les aigües
residuals que es generen són d’origen domèstic i es destinen a la xarxa pública de sanejament.
No obstant això, es disposa de mesures per a l’estalvi d’aigua en les aixetes que hi ha instal·lades a les piques dels
lavabos.
Mesures adoptades:
• Aixetes amb polsador
• WC amb cisternes de doble descàrrega (només subseu Alt Empordà)

10 Residus
10.2

Separació en origen dels residus i gestió d’aquests amb gestors autoritzats
Un altre impacte ambiental derivat de l’activitat de l’Associació és la generació de residus, bàsicament de paper i
toners. Per aquest motiu, es prioritza la reducció de la quantitat generada i la millora de la seva gestió aplicant
mesures de reutilització i reciclatge.
Mesures adoptades:
• Contenidors per a la selecció del paper i plàstic
• Reutilització de tòners
• Compostatge (jardí) amb la recollida dels residus orgànics de la cuina (només subseu Alt Empordà)

10.4

Actuacions realitzades per reduir el volum de residus generats i valoritzar-los
Mesures adoptades:
• Impressió a doble cara i a dues pàgines per cara
• Predeterminació de les impressores en qualitat econòmica
• Reutilització de material de classificació i arxiu
• Comunicació interna via correu electrònic

13 Gestió de l'energia
EN5
EN6
EN7

* 13.2

Actuacions realitzades per reduir el consum d’energia
El consum d’energia a les oficines d’Adrinoc, es destina principalment a la il·luminació, a la calefacció, a
l’aire condicionat i als equipaments informàtics.
Totes les lluminàries de l’oficina són de fluorescents tubulars que ofereixen una bona relació entre
consum i flux lluminós. La il·luminació de les instal·lacions es veu afavorida per la gran quantitat
d’obertures a l’exterior i una orientació òptima que permet aprofitar molt bé la llum del sol. La
climatització de les oficines de la seu, a la Garrotxa, es realitza mitjançant un sistema de bombes de calor
amb fan-coils. És un sistema de fàcil instal·lació que permet disposar de calefacció a l’hivern i refrigeració
a l’estiu, amb uns consums molt menors que les instal·lacions d’aire condicionat i calefacció amb
radiadors. D’altra banda, en els banys de l’edifici del Consell Comarcal de la Garrotxa, durant l’any 2008,
es van instal·lar interruptors amb temporitzadors. Als banys de l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà hi ha rètols que recorden als usuaris la necessitat de tancar la llum al sortir.
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GRI

CGS Vector ambiental
A la part superior de l’edifici del Consell Comarcal de la Garrotxa, on s’ubiquen les dependències de la seu d’ADRINOC, hi ha instal·lades, des de l’any 2003, 18 plaques fotovoltaiques de 160W. Aquestes plaques s’utilitzen per a
l’autoabastiment energètic de l’edifici els dies laborables, aportant fins a un 4,2% de l’energia consumida. Els caps de
setmana, l’energia produïda passa a la xarxa elèctrica, cosa que reporta un benefici econòmic que permet reduir
aproximadament un 15% la despesa elèctrica ordinària de l’edifici.
Durant l'any 2012 es va posar un sistema de control de llum i calories a les finestres per evitar les altes temperatures
que es produien a l'estiu.
Mesures adoptades:
• Rètols recordatoris de tancar la llum a la sortida dels banys (només subseu Alt Empordà)
• Lluminàries de fluorescents tubulars
• Sistema de temporització en els llums dels banys (només seu Garrotxa)
• Sistema de temporització en els llums de les escales (només subseu Alt Empordà)
• Climatització amb fan-coils (només seu Garrotxa)
• Hivernació de pantalles dels ordinadors
*Sistema de recletes per evitar el consume nergètic en "stand by" del equips informàtics.

15 Contaminació de l'aire
EN16 * 15.1
EN17

Quilograms equivalents de C02 llançats a l’atmosfera / unitat de producció
Any 2011
Kg/Km

Any 2012
0,16

Any 2013
0,17

Any 2014
0,15

0,13

Respecte a les emissions de CO2, ADRI-NOC té establerts des de 2010 indicadors de mesura que li permeten analitzar
les emissions de CO2 en la mobilitat laboral de les persones que formen part de la plantilla.

EN18 * 15.3

Iniciatives per reduir les emissions atmosfèriques i reduccions assolides
Es fomenta, en la mesura del possible, hàbits com l'ús de transport públic o compartir cotxe en els desplaçaments
per motius laborals entre les persones treballadores de l'entitat i/o amb persones d'altres entitats.

18 Integració en l'entorn
EN11 * 18.1

Ubicació de l’empresa en un entorn adequat per desenvolupar la seva activitat
L'entitat està ubicada en una zona urbana apta per al desenvolupament de les seves activitats i de fàcil accés per als
usuaris.

EN14 * 18.2

Nombre de mesures adoptades per integrar l’activitat en l’entorn
Internament a l’Associació també es treballa per contribuir a la millora del medi ambient, aplicant diverses mesures
per minimitzar els possibles impactes derivats dels serveis i instal·lacions. Així, a part de les mesures exposades en els
apartats anteriors, també s’han establert alguns criteris de compra responsable i de selecció de proveïdors, segons
les bones pràctiques ambientals de l’oficina i els criteris de responsabilitat social.
Mesures adoptades: Compra de paper Xerox Recycled ISO 14001 i EMAS Environmental Management System,
fabricat amb fibres reciclades 100%. Està certificat amb la garantia “Àngel Blau”, marca Alemanya concebuda per
distingir els productes amb baixa incidència sobre el medi ambient durant el seu cicle de vida, i amb l’etiqueta
“Nordic Ecolabel”, que garanteix un baix nivell d’emissions durant la producció del paper.
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GRI

CGS Vector ambiental
Objectius o accions de millora
Sensibilitzar en temes mediambientals a diferents agents del territori:
· Promoure l'ús de la biomassa
· Incentivar la reducció d'emissions de CO²
Introduir la lluita contra el canvi climàtic a l'estratègia 2014-2020
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Sistema integrat de continguts per a l'elaboració d'una memòria de sostenibilitat
segons el Codi de Gestió Sostenible (CGS) i Global Reporting Initiative (GRI)

GRI

CGS Vector social
ADRI-NOC, amb la voluntat de millorar el vessant social de la seva gestió i tenir en compte l’opinió i necessitats
dels seus grups d’interès, estableix, declara i assumeix els següents principis:
L’organització establirà, sempre que sigui possible, sistemes oberts de contractació per afavorir la integració social,
ajudant els joves a trobar feina, contractant per igual homes i dones i realitzant pactes per a la concertació de
treballs amb empreses d’inserció laboral.
L’organització establirà compromisos amb la comunitat i realitzarà accions de suport al desenvolupament social i
cultural comarcal i supracomarcal.
L’organització reforçarà la seva col·laboració amb altres actors locals amb l’objectiu d’afavorir polítiques de
promoció, formació o treball conjunt. Així mateix, establirà i desenvoluparà accions de cooperació
interempresarial.
L’organització implementarà mecanismes de comunicació i participació del seu personal en l’organització del
treball en les decisions que els afecten. Així mateix, afavorirà la participació dels treballadors i les treballadores en
els dissenys de futur de l’empresa.
L’organització garantirà un clima laboral i un diàleg social òptims a partir de la implementació de mesures que
assegurin condicions sociolaborals adequades respecte de: la tipologia de contractació, el nivell salarial, el grau de
respecte als límits de la jornada laboral, la salubritat en el treball, la igualtat salarial home-dona per a un mateix
lloc de treball, l’existència de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, etc.
S’entén per grups d’interès aquelles persones, col·lectius o institucions que es veuen afectades per l’activitat
d’ADRI-NOC, i que poden incidir en el seu funcionament i desenvolupament.

20 Grups d'interès
4.14
4.15

20.1

Definició d’un mapa dels grups d’interès de l’organització
GRUP D’INTERÈS

Canal de comunicació

Periodicitat

Sistemàtica de valoració

ÒRGANS DE GOVERN
Junta

Reunió

Enquesta

Reunió

Bimensual o
trimestral
Anual

Correu electrònic
Reunions individuals
Reunions col·lectives

Periòdic
Mensuals
Discrecionals

Telefònic
Correu ordinari
Correu electrònic

Permanent

Enquesta

EMPRESES
Empreses beneficiàries ajuts Leader
Empreses del territori
Emprenedors

Correu electrònic
Reunions individuals
Reunions col·lectives
Telefònic

Discrecionals

Enquesta

ENTITATS I ORGANITZACIONS AMB
LES QUALS ES COL·LABORA O ES
COOPERA

Reunions
Jornades
Xerrades i conferències
Web

Discrecionals

Enquestes
Entrevistes

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Jornades
Rodes de premsa
Notes informatives

Assemblea
PERSONES TREBALLADORES

EMPRESES PROVEÏDORES

COMUNITAT / TERRITORI

Jornades
Rodes de premsa
Xerrades i conferències
Web
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Entrevista amb la direcció
Enquesta

Discrecionals
Enquesta

Discrecionals

Enquesta

GRI

CGS Vector social

4.16 * 20.2

Fluxos relacionals existents entre l’organització i els grups d’interès
Veure mapa en el punt 20.1.

4.17 * 20.3

Existència d’una sistemàtica de valoració de la satisfacció dels grups d’interès
Veure mapa en el punt 20.1.

21 Condicions sociolaborals de les persones treballadores
LA1

21.1 % de personal amb contracte fix / total de la plantilla

Treballadors fixes
amb contracte a
temps complet
Plantilla mitja
treballadors
%

Any 2011
0

Any 2012
0

Any 2013
0

Any 2014
0

6

4,7

5

4

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Variació

L’equip humà d’ADRI-NOC ha estat format durant l’any 2013 i l'any 2014 per una plantilla de 5 i 4 persones
respectivament, que es regeix pels Convenis del Personal Laboral del Consell Comarcal de la Garrotxa (3) i del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà (1) segons la seva ubicació a les dependències de la seu i la subseu,
respectivament.

LA1

* 21.2

% de personal amb contracte temporal / total de la plantilla

%

Any 2011
100%

Variació

Any 2012
100%

Any 2013
100%

Any 2014
100%

0%

0%

0%

El 100% de les persones treballadores d’ADRI-NOC tenen contracte enventual o per obra i servei. No existeixen
variacions estacionals en el desenvolupament de l'activitat.

21.3 Relació entre el salari més baix i el salari més alt
Any 2011
2,00
Variació

Any 2012
2,00

Any 2013
1,69

Any 2014
1,69

0%

-16%

0%

La relació entre el salari més alt i el salari més baix és d’una proporció de 1,69 la qual es manté en la mitjana dels
països més desenvolupats de la Unió Europea.
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CGS Vector social

LA14

21.4 Existència d’igualtat salarial home-dona per a una mateixa categoria professional

Any 2011
%

Any 2012
1,00

Any 2013
1,00

Variació

0%

Any 2014
1,00

0%

1,00
0%

La relació entre el salari base dels homes respecte el de les dones per una mateixa categoria professional és igual a
1 i, per tant, no existeix discriminació per raó de gènere.

LA2

21.5 Índex de permanència del personal a l’empresa
Any 2011
Ʃ anys antiguitat
plantilla
Plantilla mitja
treballadors
Índex de
permanència

Any 2012
15,05

Any 2013
19,66

Any 2014
22,71

4,7

4,95

4

2,58

3,20

Variació

24%

3,97
24%

5,68
43%

L’índex de permanència a l’empresa, entesa com la mitjana dels anys d’antiguitat de la plantilla del personal, és
actualment de 5,68 anys. Degut a les darreres baixes laborals l'índex ha incrementat tenint en compte que
l'associació ha mantingut els treballadors amb més antiguitat.
LA2

21.6

Nombre de baixes voluntàries i/o acomiadaments / total de la plantilla

%

Any 2011
0%

Any 2012
33%

Any 2013
20%

Any 2014
0%

-39%

-100%

Any 2012
0,55%

Any 2013
1,73%

Any 2014
0,68%

-1,84%

1,19%

-1,05%

Variació

LA7

* 21.7

Índex d’absentisme laboral

%

Any 2011
2,38%

Variació

Entenem com absentisme la no presència de la persona treballadora en el seu lloc de treball per motius diversos, a
excepció dels períodes de vacances. Durant l'any 2013 hi ha hagut dues baixes laborals, una per malaltia i una per
accident de trànsit.
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LA7

21.8

Índex d’absentisme laboral no justificat

%

Any 2011
0%

Variació

4.17 *

Any 2012
57%

Any 2013
11%

Any 2014
0%

57%

-47%

-11%

21.9 Nivell de satisfacció a la feina
Durant els anys 2013 i 2014 a ADRI-NOC no s'ha portat a terme cap actuació objectiva per conèixer els nivell de
satisfacció dels treballadors, tal i com sí s'havia realitzat en alguna ocasió en el passat, amb les enquestes de clima
laboral.

LA7

* 21.11

Nombre d’accidents i malalties laborals. Índex d’incidència

%

Any 2011
0%

Variació

21.12

Any 2012
0%

Any 2013
40%

Any 2014
0%

0%

40%

-40%

Inversió i despesa per persona en temes de salut i higiene en el treball i ergonomia més
enllà de la llei

€/Persona

Any 2011
56,51 €

Any 2012
77,16 €

Variació

137%

Any 2013
85,87 €

Any 2014
96,72 €

111%

113%

Any 2012
100%

Any 2013
100%

Any 2014
100%

0%

0%

0%

La inversió en salut i higiene en el treball manté una tendència a l'alça.
LA3
EC3

* 21.13

Acords per a beneficis socials

% treballadors
beneficiats

Any 2011
100%

Variació

Tots els treballadors de l'entitat es poden beneficiar dels següents avantatges socials:
- Flexibilitat de l'horari laboral
- Jornada de 37 hores setmanals, majoritàriament de matí
- Flexibilitat espaial
- Permisos per assumptes propis no justificables
- Permisos (maternitat, mort o malaltia greu de familiars, trasllat de
domicili, funcions sindicals i per adopció)
- Reduccions de jornada (per atenció de menors o de persones amb
disminució física o psíquica, lactància...)
- Llicències per estudis i assumptes propis i excedències
- Servei de cuina (Consell Comarcal de la Garrotxa)
- Formació
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21.14

Existència d’una definició de trams salarials i de nivells professionals coneguts per tota la
plantilla
La retribució salarial de les persones treballadores de l'Associació es regeix per les condicions establertes pel
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i, també, als Convenis del Personal
Laboral del Consell Comarcal de la Garrotxa (4) i del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (2) segons la seva ubicació
a les dependències de la seu i la subseu, respectivament, de manera que, existeix una definició clara i per escrit
dels diferents trams salarials per categoria professional, a l’abast de tothom.

LA7

* 21.15

Índex de baixes laborals

%

Any 2011
50%

Variació

Any 2012
0%

Any 2013
20%

Any 2014
0%

-50%

20%

-20%

Durant l'any 2013 hi ha hagut una baixa per malatia.

21.16

Existència de mesures per a una millor organització del temps
ADRI-NOC intenta equilibrar aquesta situació precària quant a l’estabilitat laboral del seu personal amb altres tipus
de compensacions, entre les quals destaca l’existència d’una política real de conciliació de la vida laboral i
personal, a través de les mesures que es detallen en el punt 21.13.

22 Participació de les persones treballadores
4.4

* 22.1

Nombre de reunions de caràcter informatiu amb les persones treballadores de l'empresa

Núm. de reunions
informatives amb la
plantilla

Any 2011
4

Any 2012
4

Any 2013
8

Any 2014
4

La dinàmica de treball d’ADRI-NOC segueix una metodologia orientada a aconseguir la màxima participació dels
treballadors i treballadores en l’organització de les tasques a realitzar, conferint-los la major autonomia possible
en la presa de decisions. Per aconseguir una major participació, ADRI-NOC ha establert canals de comunicació
estables amb la plantilla, a través de la programació de reunions individuals que serveixen d’anàlisi de satisfacció
real del personal, i a través de reunions periòdiques trimestrals entre gerència i els tècnics dels diferents
programes de treball, tant a nivell de projecte, com a nivell d’equip complet.

4.4

* 22.2

Nombre de persones treballadores que participen en processos de consulta i recollida
d’idees

%

Any 2011
100%

Variació
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Any 2012
100%

Any 2013
100%

Any 2014
100%

0%

0%

0%

GRI

CGS Vector social
El 100% de la plantilla, independentment de la seva categoria laboral, participa en aquests processos participatius
de consulta i recollida d’idees planificats des de la direcció. A més, de forma periòdica, ADRI-NOC difon
internament, a través de correu distribuït pel servei d’administració, informacions d’interès per a tota la plantilla:
cursos de formació, jornades, notícies d’actualitat, etc.

LA5

* 22.3

Accions per promoure la participació, la consulta i la negociació amb el personal en
l’organització de l’empresa
La dinàmica de treball de l'Associació segueix una metodologia orientada a aconseguir la màxima participació dels
treballadors i treballadores en l’organització de les tasques a realitzar, conferint-los la major autonomia possible
en la presa de decisions. El seguiment d'aquestes tasques es realitza en reunions periòdiques entre gerència i els
tècnics dels diferents programes de treball, tant a nivell de projecte, com a nivell d’equip complet.
Pel que fa a la informació de canvis relatius a l'organització, també es celebren reunions entre gerència i les
persones treballadores, tot i que no podem determinar els períodes mínims de preavís dels canvis.

4.5

* 22.4

Grau de participació de les persones treballadores en la titularitat de l’empresa

%

Any 2011
0%

Variació

4.5

* 22.5

Any 2012
0%

Any 2013
0%

Any 2014
0%

0%

0%

0%

Grau de participació de la plantilla en els dividends de l’empresa
Ni les persones treballadores, ni el gerent, ni els membres dels òrgans de govern perceben dividends de l'entitat.
Cal indicar que tampoc reben cap retribució en concepte de salari cap membre dels òrgans de govern, i que per
tant, no existeix cap vincle entre la retribució i l'acompliment dels objectius de l'organització.

23 Igualtat d'oportunitats
23.1

% de contractacions obertes / total de contractacions

%

Any 2011
0%

Variació
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Any 2012
0%

Any 2013
0%

Any 2014
0%

0%

0%

0%

GRI

CGS Vector social
Des de la seva creació, i en conseqüència amb els valors que promou, ADRI-NOC ha intentat fomentar la igualtat
d’oportunitats en les contractacions laborals, evitant accions discriminatòries per raons de gènere o origen en les
seves ofertes de treball. Durant l'any 2013, s'ha realitzat una nova contractació de personal però aquesta no ha
estat oberta, s'ha contractat una persona que va causar baixa en una entitat col·laboradora d'ADRINOC, per la seva
experiència en el projecte a desenvolupar.

LA1

* 23.3

% de contractes parcials / total de contractacions

%

Any 2011
0%

Variació

23.4

Any 2012
0%

Any 2013
0%

Any 2014
0%

0%

0%

0%

Existència de contractes amb empreses i entitats d’inserció laboral
No existeixen contractes amb empreses i entitats d'inserció laboral.

LA13

23.5

% d’homes i dones dins la plantilla
PERSONES
TREBALLADORES

Any 2012
67%

Any 2013
60%

Any 2014
50%

0%

-7%

-10%

0%

0%

0%

Variació

-17%

0%

0%

% majors 45

17%

17%

20%

Variació

67%

50%

43%

% de dones

Any 2011
67%

Variació
% de joves

LA13 * 23.6

17%

% de llocs de responsabilitat ocupats per dones / total de llocs de responsabilitat

%

Any 2011
50%

Variació
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Any 2012
50%

Any 2013
0%

Any 2014
0%

0%

-50%

0%

GRI

CGS Vector social
24 Formació de les persones treballadores
24.1

Inversió destinada a la formació laboral

% s/massa salarial

Any 2011
0,08%

Variació

Any 2012
0,24%

Any 2013
1,74%

Any 2014
0,00%

0,15%

1,50%

-1,74%

ADRI-NOC considera la formació contínua de l’equip tècnic com un element estratègic imprescindible per tal de
consolidar un grup motivat i competent, que garanteixi l’assoliment dels objectius de l’organització. A partir de
l'any 2012, en la inversió en formació s'han inclòs les despeses de desplaçament que ha assumit l’entitat per
l’assistència als cursos o seminaris de formació, no obstant això, es continua sense incloure cost hora/treballador.

LA10 * 24.2

% de personal format en el darrer any / total de la plantilla

% persones formades

Any 2011
100%

Variació
Promig hores
formació

Any 2013
40%

Any 2014
50%

-33%

-27%

10%

14,00

15,25

Variació

24.3

Any 2012
67%

9%

20,00

31%

-

-100%

Existència d’un pla de formació i d’una metodologia d’avaluació de la formació
ADRI-NOC té definit un procediment de formació que estableix uns criteris que permeten avaluar de forma
objectiva l’oportunitat d’assistència a un curs, en funció del lloc de treball que ocupa la persona treballadora dins
l’organització, i també avaluar sistemàticament –a través d'ella mateixa i de gerència la formació cursada pel
personal, qualificant a partir d’una escala de 1 a 10 la satisfacció del curs realitzat.

LA10 * 24.5

Categoria professional de les persones que reben formació
Gerència i una persona del personal tècnic van rebre formació durant l'any 2013. Durant l'any 2014 ningú de la
plantilla ha rebut formació.

25 Comunitat
SO1

* 25.1

Existència de compromisos amb la comunitat local a través de definicions de polítiques i
objectius
Més enllà de contribuir a la promoció i desenvolupament econòmic de la comunitat local, com a part intrínseca als
seus propis objectius fundacionals, ADRINOC ha adoptat un compromís paral·lel a favor del desenvolupament local
i cultural de la seva zona d’influència.
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25.2

Integració a la identitat cultural i a les tradicions del territori on s’ubica l’organització
El conjunt d’accions que ha emprès l’entitat al llarg d’aquest any per afavorir la seva adaptació a la identitat
cultural del territori i contribuir a posar de relleu els seus trets més identitaris són:
• El 100% de les comunicacions formals d’ADRINOC són en llengua catalana.
• En els canals de major difusió de l’organització (web), s’aprofita per difondre els valors de la seva àrea
d’influència, ja sigui a través de la publicació de fotografies, de promoció d’activitats econòmiques, o d’enllaços
amb altres entitats de promoció del territori: Fundació Garrotxa Líder, Turisme Garrotxa, Alt Empordà Turisme,...

25.9

Proporcionar informació als grups d’interès sobre els valors identitaris del territori
En els canals de major difusió de l’organització (web), s’aprofita per difondre els valors de la seva àrea d’influència,
ja sigui a través de la publicació de fotografies, de promoció d’activitats econòmiques, o d’enllaços amb altres
entitats de promoció del territori: Fundació Garrotxa Líder, Turisme Garrotxa, Alt Empordà Turisme,...

26 Cooperació interempresarial
4.13

26.1

Associacions sectorials a les quals pertany l’organització i pertinença als òrgans
organitzatius i/o consultius
L’interès per la comunitat i la cooperació són elements claus en els valors d’ADRINOC. ADRINOC és membre del
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), que té com a objectius fundacionals:
1. Promoure el desenvolupament rural.
2. Afavorir les accions dels agents econòmics, socials i entitats locals que intervinguin en una zona, per
intercanviar, aconseguir la coordinació i la gestió de programes davant la iniciativa comunitària LEADER, el
programa PRODER o qualsevol altra que faciliti el desenvolupament rural.
3. Promoure mesures que facilitin, de forma integral, el desenvolupament del medi rural. Sense cap ànim de
limitar-ne s’inclouen:
• Suport tècnic al desenvolupament rural.
• Potenciació del sector agrari.
• Formació professional i ajudes a la contractació.
• Atenció específica als serveis socials.
• Foment al turisme rural.
• Preservació del medi ambient.
• Promoció i suport a les petites empreses, artesania i serveis locals.
• Ajuda als grups de desenvolupament i integració d’aquests en una xarxa supranacional.

4.12 * 26.5

Nombre d’accions o programes de cooperació interempresarial
ADRINOC ha col·laborat durant els anys 2013 i 2014 amb les següents entitats/projectes:
• L’Associació Marca de Calidad Territorial Europea, per a la continuïtat del projecte de cooperació transnacional
“Marca de Calidad Territorial”.
• Divuit grups d’acció local de Catalunya, Balears i Aragó per al desenvolupament i execució del projecte Gestió
Sostenible Rural d’implantació de la RSE a les empreses beneficiàries d’ajuts Leader.
• Global Reporting Initiative, per aplicar la metodologia de GRI en l'assessorament a empreses i entitats del
territori per l'elaboració de la memòria de sostenibilitat
• Red Verde de Turismo Rural Responsable, per promoure la incorporació de criteris de sostenibilitat en la gestió
de les empreses turístiques del medi rural
* Gustum
* Odisseu
* Energia i Forest
· Vinet.cat
· Cowocat_rural
· Femparc
· Masies + sostenibles
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27 Satisfacció del col·lectiu client

PR8

* 27.1

Existència de mecanismes per al manteniment de la confidencialitat amb el col·lectiu client
ADRINOC disposa d’un servei d’assessoria externa per adequar-se als criteris establerts per la Llei Orgànica de
Protecció de Dades (LOPD).

PR5

27.2

Existència de mecanismes que permetin conèixer els nivells de satisfacció del col·lectiu
client
Amb el compromís d’assolir la total satisfacció del client, dins el sistema de gestió de la qualitat de l'Associació, un
dels requisits implantats és mesurar el seu grau de satisfacció. En aquest sentit, s’ha establert un procediment que
permet assegurar que les necessitats i expectatives del client són conegudes i es tenen en compte a l’hora
d’executar els serveis.

PR4
PR7

* 27.3

Nombre de queixes registrades durant l’any

Núm. de queixes
registrades
Núm. de queixes per
etiquetatge i/o
informació del
producte
Núm. d'actuacions
correctores

PR9

* 27.4

Any 2011
0

Any 2012
0

Any 2013
0

Any 2014
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de litigis o reclamacions formals per part del col·lectiu client

Núm. de litigis o
reclamacions
Cost de les multes
significatives

Any 2011
0

Any 2012
0

Any 2013
0

Any 2014
0

0

0

0

0

28 Empreses proveïdores
EC6

* 28.1

Existència de criteris de selecció d’empreses proveïdores i productes (socials i
mediambientals)
ADRI-NOC requereix dos tipus de proveïdors:
• Proveïdors de material: impremtes, material d’oficina, etc.
• Proveïdors de serveis: serveis comptables, informàtics, assessors varis, etc.
Aquests són seleccionats d’acord als següents criteris:
• Disposar d’una marca o sistema de qualitat homologat per algun organisme autoritzat o adjuntar controls interns
de qualitat al lliurament del producte.
• Estar adherit al Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el Collsacabra.
• Prioritzar els proveïdors locals davant dels forans tan pel què fa a la compra de matèries primeres com a la
contractació de serveis.
• Valoració del servei rebut, tan de terminis de lliurament com de servei postvenda.
• Compra de productes respectuosos amb el medi ambient.
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28.3

Termini mitjà de pagament a les empreses proveïdores
Any 2011
Dies

Any 2012
1,78

Any 2013
0,00

Variació

-100%

Any 2014
0,73

21090%

3,93
438%

ADRINOC ha pagat de mitjana als seus proveïdors, des de l'any 2012, a pràcticament data de la factura, amb motiu
de donar compliment a la justificació dels projectes que ha gestionat.

28.4

Termini màxim de pagament a les empreses proveïdores

Núm.dies màxim de
pagament

EC6

* 28.5

Any 2011
60

Any 2012
60

Any 2013
60

Any 2014
60

% d’empreses proveïdores del territori / total d’empreses proveïdores

%

Any 2011
42%

Variació

Any 2012
39%

Any 2013
45%

Any 2014
41%

-3%

6%

-4%

29 Competència
SO7

29.1

Existència de compromís de competència lleial amb el mercat
Per la naturalesa de la seva activitat, ADRINOC no té competència a la seva àrea d’influència. En qualsevol cas, les
relacions amb la resta de grups d’acció local de Catalunya són fluïdes i les col·laboracions permanents. .

Objectius o accions de millora
· Mantenir l'estructura-plantilla actual durant el nou període 2014-2020.
· Assegurar l'estabilitat laboral dels treballadors.
· Afavorir la cooperació interempresarial i interterritorial.
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TAULA DE CONTINGUTS DE GRI
Indicador GRI

Descripció

Pàgina

CONTINGUTS BÀSICS PART I: Perfil
1. Estratègia i anàlisis
Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de l'organització
1,1
Descripció dels principals impactes, riscs i oportunitats
1,2
2. Perfil de l'organització
2,1
Nom de l'organització
2,2
Principals marques, productes i/o serveis
Estructura operativa de l'organització, incloses les principals divisions, entitats operatives, filials i
2,3
negocis conjunts (joint ventures)
2,4
Localització de la seu principal de l'organització
Número de països en els que opera l'organització i nom dels països en els que desenvolupa activitats
significatives o els que siguin rellevants específicament respecte als aspectes de sostenibilitat tractats
en la memòria
2,5
2,6
Naturalesa de la propietat i forma jurídica
2,7
2,8

Mercats servits (incloent el desglos geogràfic, els sectors que abasteix i els tipus de clients/beneficiaris
Dimensions de l'organització informant
Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en la mida, estructura i propietat de
l'organització
2,9
2,10
Premis i distincions rebuts durant el període informatiu
3. Paràmetres de la memòria
Període cobert per la informació continguda en la memòria (per exemple, exercici fiscal, any
calendari)
3,1
3,2
Data de la memòria anterior més recent (si és el cas).
3,3
Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, etc.).
3,4
Punt de contacte per qüestions relatives a la memòria o al seu contingut
3,5
Procés de definició del contingut de la memòria
Cobertura de la memòria (per exemple, països, divisions, filials, instal·lacions llogades, negocis
conjunts, proveïdors). Consulti el Protocol sobre la Cobertura de la memòria de GRI, per més
informació
3,6
3,7
Indicar l'existència de limitacions de l'abast o cobertura de la memòria

3,8

3,9

La base per incloure informació en el cas de negocis conjunts (joint ventures), filials, instal·lacions
llogades, activitats subcontractades i altres entitats que puguin afectar significativament a la
comparabilitat entre períodes i/o entre organitzacions
Tècniques de medició de dades i bases per realitzar els càlculs, incloses las hipòtesis i tècniques
subjacents a les estimacions aplicades en la recopilació d'indicadors i demés informació de la
memòria

Descripció de l'efecte que pugui tenir la reexpressió d'informació pertinent a memòries anteriors,
juntament amb les raons que han motivat aquesta reexpressió (per exemple, fusions i adquisicions,
canvi en els períodes informatius, naturalesa del negoci, o mètodes de valoració)
3,10
Canvis significatius relatius a períodes anteriors en l'abast, la cobertura o els mètodes de valoració
3,11
aplicats a la memòria
3,12
Taula que indica la localització dels continguts bàsics en la memòria
3,13
Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verificació externa de la memòria
4. Govern, compromís i participació dels grups d'interès
L'estructura de govern de l'organització, incloent els comitès del màxim òrgan de govern responsable
4,1
de les tasques de definició de l'estratègia o la supervisió de l'organització
4,2
S'ha d'indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa també un càrrec executiu
En aquelles organitzacions que tinguin estructura directiva unitària, s'ha d'indicar el número de
4,3
membres del màxim òrgan de govern que siguin independents o no executius
Mecanismes dels accionistes i treballadors per comunicar recomanacions o indicacions al màxim
4,4
òrgan de govern
Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan de govern, alts directius i executius (inclosos
els acords d'abandonament del càrrec) i l'acompliment dels objectius de l'organització (inclosos els
4,5
socials i ambientals)
4,6
Procediments implantats per evitar conflictes d'interessos en el màxim òrgan de govern

1
2
2
2
3
3

4
4
4
4
5
5

5
5
5
5
6

6
6

6

6

6
6
6
6

3
3
3
18

7

4,7

Procediment de determinació de la capacitació i experiència exigible als membres del màxim òrgan de
govern per poder guiar l'estratègia de l'organització en els aspectes socials, ambientals i econòmics.

7

4,8

Declaracions de missió i valors desenvolupades internament, codis de conducta i principis rellevants
pel desenvolupament econòmic, ambiental i social, i l'estat de la seva implementació.

8
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4,9
4,10
4,11
4,12

4,13
4,14
4,15
4,16

Descripció
Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identificació i gestió, per part de
l'organització, del desenvolupament econòmic, ambiental i social, inclosos riscs i oportunitats
relacionats, això com l'adherència o compliment dels estàndards acordats a nivell internacional, codis
de conducta i principis.
Procediments per avaluar el desenvolupament propi del màxim òrgan de govern, en especial respecte
al desenvolupament econòmic, ambiental i social.
Descripció de com l'organització ha adoptat un plantejament o principi de precaució.
Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externament, així com qualsevol
altra iniciativa que l'organització subscrigui o aprovi.
Principals associacions a les que pertany (associacions sectorials) i/o ens nacionals i internacionals als
que l'organització dóna suport i estigui present en els òrgans de govern, participi en projectes o
comitès, proporcioni un finançament important que excedeixi les obligacions dels socis, tingui
consideracions estratègiques
Relació dels grups d'interès que l'organització ha inclòs
Base per la identificació i selecció de grups d'interès amb els quals l'organització es compromet
Enfocs adoptats per la inclusió dels grups d'interès, incloses la freqüència de la seva participació por
tipus i categoria de grups d'interès
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Principals preocupacions i aspectes d'interès que han sorgit a través de la participació dels grups
4,17
d'interès i la forma en la que ha respost l'organització als mateixos en l'elaboració de la memòria
CONTINGUTS BÀSICS PART III: Indicadors de d'acompliment
Dimensió econòmica
Acompliment econòmic
Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent ingressos, costos d'explotació, retribució a
treballadors, donacions i altres inversions a la comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a
EC1
proveïdors de capital i a governs.
Conseqüències financeres i altres riscs i oportunitats per les activitats de l'organització degut al canvi
climàtic
EC2
EC3
Cobertura de les obligacions de l'organització degudes a programes de beneficis socials.
EC4
Ajudes financeres significatives rebudes de governs.
Presència al mercat
Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local en llocs on es
desenvolupen operacions significatives
EC5
Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors locals en llocs on es
EC6
desenvolupen operacions significatives
Procediments per la contractació local i proporció d'alts directius procedents de la comunitat local en
llocs on es desenvolupen operacions significatives
EC7
Impacte econòmic indirecte
Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els serveis prestats principalment
EC8
pel benefici públic mitjançant compromisos comercials, pro bono, o en espècie
Enteniment i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius, incloent l'abast d'aquests
EC9
impactes
Dimensió ambiental
Materials
EN1
Materials utilitzats, per pes o volum
EN2
Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats
Energia
EN3
Consum directe d'energia desglossat per fonts primàries
EN4
Consum indirecte d'energia desglossat per fonts primàries
EN5
Estalvi d'energia degut a la conservació i a millores en l'eficiència

EN6
EN7
Aigua
EN8
EN9
EN10
Biodiversitat

Iniciatives per proporcionar productes i serveis eficients en el consum d'energia o basats en energies
renovables, i les reduccions en el consum d'energia com a resultat d'aquestes iniciatives
Iniciatives per reduir el consum indirecte d'energia i les reduccions aconseguides amb aquestes
iniciatives
Captació total d'aigua per fonts
Fonts d'aigua que han estat afectades significativament per la captació d'aigua
Percentatge i volum total d'aigua reciclada i reutilitzada
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TAULA DE CONTINGUTS DE GRI
Indicador GRI

Descripció

EN11

Descripció dels terrenys adjacents o ubicats dins d'espais naturals protegits o d'àrees d'alta
biodiversitat no protegides. Indicar la localització i la mida dels terrenys en propietat, llogats, o que
són gestionats d'alt valor en biodiversitat en zones alienes a àrees protegides

EN12
EN13

Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat en espais naturals protegits o en àrees
d'alta biodiversitat no protegides, derivats de les activitats, productes i serveis en àrees protegides i
en àrees d'alt valor en biodiversitat en zones alienes a les àrees protegides
Hàbitats protegits o restaurats

EN14
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Estratègies i accions implantades i planificades per la gestió d'impactes sobre la biodiversitat
Número d'espècies, desglossades en funció del seu perill d'extinció, incloses en la Llista Vermella de la
IUCN i en llistats nacionals els hàbitats dels quals es trobin en àrees afectades per les operacions
segons el grau d'amenaça de l'espècie
EN15
Emissions, vessaments i residus
EN16
Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d'efecte hivernacle, en pes
EN17
Altres emissions indirectes de gasos d'efecte hivernacle, en pes
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EN18
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23

12

EN24

Iniciatives per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i les reduccions aconseguides
Emissions de substàncies destructores de la capa d'ozó, en pes
NO, SO i altres emissions significatives a l'aire por tipus i pes
Vessament total d'aigües residuals, segons la seva naturalesa i destí
Pes total de residus gestionats, segons tipus i mètode de tractament
Número total i volum dels vessaments accidentals més significatius
Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que es consideren perillosos segons la
classificació del Conveni de Basilea, annexes I, II, III i VIII i percentatge de residus transportats
internacionalment
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Identificació, mida, estat de protecció i valor de biodiversitat de recursos hídrics i hàbitats relacionats,
afectats significativament per vessaments d'aigua i aigües d'escorrentia de l'organització informant
EN25
Productes i serveis
Iniciatives per minorar els impactes ambientals dels productes i serveis, i grau de reducció d'aquest
EN26
impacte
Percentatge de productes venuts, i els seus materials d'embalatge, que són recuperats al final de la
EN27
seva vida útil, per categories de productes
Compliment normatiu
Cost de les multes significatives i número de sancions no monetàries per incompliment de la
EN28
normativa ambiental
Transport
Impactes ambientals significatius del transport de productes i altres bens i materials utilitzats per les
activitats de l'organització, així com del transport de personal
EN29
General
EN30
Desglòs per tipus del total de despeses i inversions ambientals
Dimensió social
Treball
LA1

Desglòs del col·lectiu de treballadors per tipus de treball, per contracte i per regió

LA2

Número total de treballadors i rotació mitja de treballadors, desglossats per grup d'edat, sexe i regió
Beneficis socials pels treballadors amb jornada completa, que no s'ofereixen als treballadors
LA3
temporals o de mitja jornada, desglossat per activitat principal
Relació Empresa/Treballadors
LA4
Percentatge de treballadors coberts por un conveni col·lectiu
Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis organitzatius, incloent si aquestes notificacions són
LA5
especificades en els convenis col·lectius
Salut i seguretat en el treball
Percentatge del total de treballadors que està representat en comitès de salut i seguretat conjunts de
direcció-treballadors, establerts per ajudar a controlar i assessorar sobre programes de salut i
LA6
seguretat en el treball
Taxa d'absentisme, enfermetats professionals, dies perduts i número de víctimes mortals relacionades
LA7
amb el treball per regió

LA8

Programes d'educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscs que s'apliquin als
treballadors, a les seves famílies o als membres de la comunitat en relació amb enfermetats greus
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Indicador GRI
Descripció
LA9
Assumptes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats
Formació i educació
LA10
Promig d'hores de formació a l'any per treballador, desglossat per categoria de treballador
Programes de gestió d'habilitats i de formació continua que fomenten l'ocupació dels treballadors i
LA11
que donen suport a la gestió del final de les seves carreres professionals
Percentatge de treballadors que reben avaluacions regulars del seu acompliment i del
desenvolupament professional
LA12
Diversitat i igualtat d'oportunitats
Composició dels òrgans de govern corporatiu i la plantilla, desglossat per sexe, grup d'edat,
pertinença a minories i altres indicadors de diversitat
LA13
Relació entre salari base dels homes amb relació al de les dones, desglossat per categoria professional
LA14
Dimensió de Drets Humans
Pràctiques d'inversió i aprovisionaments
Percentatge i número total d'acords d'inversió significatius que incloguin clàusules de drets humans o
HR1
que hagin sigut objecte d'anàlisis en matèria de drets humans
Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat objecte d'anàlisis en matèria de
HR2
drets humans, i mesures adoptades com a conseqüència
Total d'hores de formació dels treballadors sobre polítiques i procediments relacionats amb aquells
aspectes dels drets humans rellevants per les seves activitats, incloent el percentatge de treballadors
formats.
HR3
No discriminació
HR4
Número total d'incidents de discriminació i mesures adoptades
Llibertat d'associació i Convenis Col·lectius
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Activitats de l'organització en les quals el dret de llibertat d'associació i d'acollir-se a convenis
col·lectius pugui córrer importants riscs, i mesures adoptades per donar suport a aquests drets
HR5
Abolició de l'explotació infantil
Activitats identificades que comporten un risc potencial d'incidents d'explotació infantil, i mesures
HR6
adoptades per contribuir a la seva eliminació
Prevenció del treball forçós i obligatori
Operacions identificades com a risc significatiu de ser orígens d'episodis de treball forçós o no
HR7
consentit, i les mesures adoptades per contribuir a la seva eliminació
Pràctiques de seguretat
Percentatge del personal de seguretat que ha estat format en les polítiques o procediments de
HR8
l'organització en aspectes de drets humans rellevants per les activitats
Drets dels indígenes
HR9
Número total d'incidents relacionats amb violacions dels drets dels indígenes i mesures adoptades
Dimensió de la Societat
Comunitat
Naturalesa, abast i efectivitat de programes i pràctiques per avaluar i gestionar els impactes de les
SO1
operacions en les comunitats, incloent l'entrada, l'operació i la sortida de l'empresa
Corrupció
Percentatge i número total d'unitats de negoci analitzades en relació a riscos relacionats amb la
SO2
corrupció
SO3
SO4
Política Pública
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Percentatge de treballadors formats en les polítiques i procediments anticorrupció de l'organització
Mesures preses en resposta a incidents de corrupció

Posició en les polítiques públiques i participació en el desenvolupament de les mateixes i d'activitats
de “lobbying”
Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a institucions relacionades,
SO6
per països.
Comportament de Competència Deslleial
Número total d'accions per causes relacionades amb pràctiques monopolístiques i contra la lliure
SO7
competència, i els seus resultats
Compliment normatiu
Valor monetari de sancions i multes significatives i número total de sancions no monetàries derivades
SO8
de l'incompliment de les lleis i regulacions
Dimensió per la Responsabilitat sobre productes
Salut i Seguretat del Client
SO5

24

TAULA DE CONTINGUTS DE GRI
Indicador GRI

Descripció
Fases del cicle de vida dels productes i serveis en les quals s'avaluen, per ser millorats, els impactes
que generen en la salut i seguretat dels clients, i percentatge de categories de productes i serveis
significatius subjectes a aquests procediments d'avaluació
PR1
Número total d'incidents derivats de l'incompliment de la legalitat o dels codis voluntaris relatius als
impactes dels productes i serveis en la salut i la seguretat durant el seu cicle de vida, distribuïts en
PR2
funció del tipus de resultat d'aquests incidents
Etiquetat de Productos y Servicios

PR3

Tipus d'informació sobre els productes i serveis que són requerits pels procediments en vigor i la
normativa, i percentatge de productes i serveis subjectes a aquests requeriments informatius.

Número total d'incompliments de la legalitat i dels codis voluntaris relatius a la informació i
l'etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts en funció del tipus de resultat d'aquests incidents
Pràctiques en relació a la satisfacció del client, incloent els resultats dels estudis de satisfacció del
PR5
client
Comunicacions de Màrqueting
PR4

PR6

PR7
Privacitat del Client
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Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris esmentats en
comunicacions de màrqueting, inclosos la publicitat, altres activitats promocionals i els patrocinis
Número total d'incidents fruit de l'incompliment de les regulacions relatives a les comunicacions de
màrqueting, incloent la publicitat, la promoció i el patrocini, distribuïts en funció del tipus de resultat
d'aquests incidents

Número total de reclamacions degudament fonamentades en relació a la privacitat i la fuga de dades
PR8
personals de clients
Compliment normatiu
Cost d'aquelles multes significatives fruit de l'incompliment de la normativa en relació al subministra i
el ús de productes i serveis de l'organització
PR9
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