
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord-Oriental de Catalunya - ADRINOC

 
Superfície:  
2.149,40 km2 

Població:  
89.532 habitants 

Densitat de població:  
41,66 hab./km2

Nombre de municipis:  
75 municipis

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

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

Osona: Espinelves, l’Esquirol, Rupit i Pruit, Sant Sadurní d’Osormort, Tavertet i Vilanova 
de Sau.

Pla de l’Estany:  Sant Miquel de Campmajor.

Selva: Amer, la Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Susqueda.

Gironès: Canet d’Adri, Sant Gregori i Sant Martí de Llémena.

La Fageda d’en Jordà (Itinerànnia)



Territori
L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya – ADRINOC 

actua a les comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt Empordà (39 municipis), Osona (6 municipis), el 

Pla de l’Estany (1 municipi), la Selva (5 municipis) i el Gironès (3 municipis). Aquest extens territori situat a la 

zona nord-oriental de Catalunya comprèn una diversitat àmplia de paisatges que van des de les serralades 

prelitorals i transversals catalanes (entre elles les Guilleries i el Collsacabra), passant per la zona volcànica 

de la Garrotxa Albera com a culminació dels Pirineus. El territori té 

un elevat percentatge d’espais d’interès natural sota protecció i un important índex de terreny muntanyós.

Pel que fa a l’activitat econòmica, aquest àmbit territorial té un teixit industrial tradicional i consolidat, 

mentre que el major dinamisme es concentra en  el sector serveis; s’observa, també,  que les activitats 

les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot considerar que la necessitat del territori és la 

Estratègia
El punt principal de l’estratègia consisteix a esdevenir un territori glocal a partir de la resiliència territorial 

i de la innovació social i empresarial, sense deixar de treballar en el marc de la Responsabilitat Social 

Territorial des d’una perspectiva transversal. D’aquesta manera, es vol seguir treballant en el foment de la 

Responsabilitat Social Empresarial (RSE), principal eix de l’anterior estratègia i amb la qual s’han aconse-

guit molts bons resultats; però en aquesta ocasió es donarà especial èmfasis en la innovació tant pel que fa  

a les activitats econòmiques, com en el marc de relació entre les entitats públiques i privades. 

L’Associació es proposa desenvolupar aquest objectiu a través de quatre pilars. Es vol, en primer lloc, 

implicar els joves en la innovació rural i sumar esforços per retenir el talent. Com a segon pilar, amb 

l’objectiu de fomentar l’ocupació i el dinamisme econòmic, es reforçaran sectors no tradicionals per tal de 

promourà la innovació i la transferència de coneixement

que promoguin la qualitat i les propostes innovadores. Finalment, amb l’objectiu d’assegurar una gestió 

dels recursos sostenible i contribuir a la mitigació del canvi climàtic

energètica i la generació de nous models de gestió que permetin mantenir el paisatge i la preservació del 

patrimoni natural. 

Aquests quatre pilars es tradueixen en diverses propostes genèriques i altres de caire transversal. En l’àm-

bit dels joves, es destinaran esforços per a i per la inclusió 

laboral dels joves facilitant-los formació professionalitzadora. 

Pel que fa a l’àmbit de l’economia i l’ocupació, caldrà desenvolupar i enfortir nous sectors d’activitat, més 

-

re projectes d’innovació social i economia col·laborativa que donin resposta a les necessitats socials; 

impulsar la implantació d’activitats locals i de proximitat per combatre el despoblament en les zones més 

desfavorides; i incentivar l’aparició d’un sector quinari, actualment incipient, que comporti el desenvolupa-

ment de projectes intensius en capital humà, tot aplicant noves formes de gestió i de relacions empresarials. 

En tercer lloc, pel que fa a la innovació i la transferència de coneixement, els esforços se centraran a donar 

suport a propostes innovadores en turisme de qualitat

l’oferta existent i atraure nous visitants; es promouran productes i serveis innovadors en els sectors agroa-

limentari i industrial, i es treballarà per establir xarxes intersectorials i de cooperació publicoprivada. 

En relació amb la gestió dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic, es vol 

 i la preservació i la posada en valor dels espais naturals a partir 

de la custòdia, tot implicant institucions, empreses i tercer sector. 

Per últim, i de caire més transversal, l’Associació proposa treballar per millorar la connectivitat i la mobi-

litat sostenible, incorporant aspectes com l’optimització de les infraestructures i la provisió de serveis glo-

bals. Es vol també valoritzar el patrimoni cultural i el paisatge com a elements reforçadors de la identitat. I 

consolidar la RSE en empreses, organitzacions i institucions com a model de desenvolupament i 

amb l’objectiu de maximitzar l’impacte i els resultats de l’estratègia.

Interessos de cooperació
• Resiliència territorial

• El sector quinari com a potencial a les zones rurals

• Innovació en sectors tradicionals com l’agroindústria i el turisme 

• Innovació empresarial

• Xarxes de col·laboració entre empreses i projectes territorials

• Responsabilitat Social Empresarial en empreses i institucions

• 

• 

• Connectivitat i accessibilitat a les TIC

• Impacte i adaptació al canvi climàtic 

• 

• Valorització del paisatge i el patrimoni natural 

Dades de contacte

Seus: 

ADRINOC Olot 

Consell Comarcal de la Garrotxa

Av. Onze de Setembre, 22. 2n
17800  Olot 
Tel. (+34) 972 27 16 00

ADRINOC Figueres

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

C. Nou, 48. 2n
17600 Figueres
Tel. (+34) 972 50 30 88

www.adrinoc.cat     
info@adrinoc.cat

C facebook.com/Adrinoc.cat

L @adri_noc

        

Vista aèria dels volcans de la Garrotxa 
(Juli Pérez - Vol de Coloms)

Camins d’Itinerànnia de la comarca de l’Alt Empor-
dà (Itinerànnia)


