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Presentació

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya
(ADRINOC) és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació de la
metodologia Leader en el seu àmbit territorial, que compta amb la representació dels
principals agents públics i privats del territori.
La seva principal tasca és la gestió dels ajuts Leader, integrats en el Programa del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR). Aquests ajuts, cofinançats per la Generalitat de
Catalunya i la Unió Europea, tenen la finalitat de fomentar la diversificació de les economies
rurals i incentivar el teixit econòmic d’aquestes zones.
Així, una de les funcions principals és la de fer progressar projectes empresarials o
professionals que tinguin com a base 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.
L’any 2015 ha estat un any de canvi per ADRINOC, ja que ha estat l’any en què s’ha tancat el
PDR 2007-2013 i s’ha obert el nou PDR 2014-2020. Al juliol d’aquest any ADRINOC ha estat
seleccionada com un dels 11 grups d’acció local que aplicaran el desenvolupament local
participatiu Leader als territoris rurals en el període de programació PDR.Cat 2020. Això ha
significat un creixement de l’entitat, tant a nivell de municipis implicats com a nivell de
representació social, i per tant, també un any de plantejament d’estratègies i noves
actuacions.
Així doncs, actualment ADRINOC actua a 75 municipis de les comarques de la Garrotxa (tota la
comarca), l’Alt Empordà (39 municipis), Osona (6 municipis), la Selva (5 municipis), el Gironès
(3 municipis) i el Pla de l’Estany (1 municipi).
A part dels ajuts Leader, ADRINOC treballa en diferents projectes de cooperació per tal de
dinamitzar el teixit productiu dels municipis rurals. La cooperació Leader aporta un valor afegit
als territoris rurals perquè suposa una entesa entre diferents grups i agents per marcar un
camí o objectiu compartit: la realització d’un projecte on tothom pot guanyar i on tothom
aprèn.
Així, en aquesta memòria podreu trobar un resum de les actuacions que ADRINOC ha portat a
terme al llarg del 2015 tant a nivell d’ajuts Leader com de projectes de cooperació. Us animem
a consultar-la!
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Territori

Tal i com hem comentat a la presentació, ADRINOC ha ampliat el seu àmbit d’actuació en
aquest 2015. Així, si en el període de programació del PDR 2007-2013 ADRINOC englobava 51
municipis de les comarques de la Garrotxa, l’Alt Empordà, Osona i el Pla de l’Estany,
actualment engloba 75 municipis de de les comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt
Empordà (39 municipis), Osona (6 municipis), la Selva (5 municipis), el Gironès (3 municipis) i el
Pla de l’Estany (1 municipi).
Aquest extens territori comprèn una diversitat àmplia de paisatges que van des de les
serralades prelitorals i transversals catalanes (entre elles les Guilleries i el Collsacabra), passant
per la zona volcànica de la Garrotxa i la plana empordanesa fins a la serra de l’Albera com a
culminació dels Pirineus. A més a més, cal destacar que aquest territori té un elevat
percentatge d’espais d’interès natural sota protecció i un important índex de terreny
muntanyós.
Pel que fa a l’activitat econòmica, aquest àmbit territorial té un teixit industrial tradicional i
consolidat, mentre que el major dinamisme es concentra en el sector serveis; s’observa,
també, que les activitats econòmiques es concentren en punts específics del territori d’elevada
densitat de població i properes a les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot
considerar que la necessitat del territori és la diversificació econòmica per tal de contrarestar
l’elevat grau d’especialització de determinades activitats del sector agroalimentari i
l’atomització de l’activitat en indrets específics del territori.
Superfície: 2.149,40 km2
Població: 89.532 habitants
Densitat de població: 42 hab./km2
Nombre de municipis: 75 municipis
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Municipis de l’Alt Empordà (39 municipis): Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules,
Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó,
Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palausaverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de
Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle,
Vilanant i Vilaür
Tots els municipis de la Garrotxa (21 municipis): Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca,
Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de
Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les
Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas
Municipis d’Osona (6 municipis): Espinelves, L’Esquirol, Rupit i Pruit, Sant Sadurní d’Osormort, Tavertet
i Vilanova de Sau
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Municipis del Pla de l’Estany (1 municipi): Sant Miquel de Campmajor
Municipis de la Selva (5 municipis): Amer, La Cellera de Ter, Osor, Sant Julià del Llor i Bonmatí i
Susqueda
Municipis del Gironès (3 municipis): Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena

En relació a l’ampliació de municipis que ha sofert ADRINOC per al període de programació
PDR 2014-2020, una representació dels nous socis de l’entitat va assistir a la jornada “El nou
Leader 2014-2020” que va organitzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació el dia 9 d’abril a Barcelona amb tots els nous territoris participants del nou PDR
2014-2020.
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Estratègia
Durant l’any 2013, s’han gestionat les convocatòries d’ajuts Leader següents:

En el període PDR 2007-2013 l’estratègia d’ADRINOC per al seu territori passava per 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), una marca de RSE
amb el valor afegit de la territorialitat i el desenvolupament local, que incideix en tres vectors:
econòmic, social i ambiental.
En aquest 2015, i degut al canvi de període de programació del PDR, ADRINOC ha treballat a
fons per reenfocar la seva estratègia i adaptar-la al seu nou àmbit territorial. Així, després de
tot un llarg procés participatiu, ADRINOC ha redactat la seva nova estratègia territorial per al
nou període de programació Leader del PDR 2014-2020. El punt principal de l’estratègia
d’ADRINOC per a aquest nou període consisteix en esdevenir un territori glocal a partir de la
resiliència territorial i de la innovació social i empresarial, sense deixar de treballar en el marc
de la responsabilitat social des d’una perspectiva transversal. D’aquesta manera, es vol seguir
treballant en el foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), principal eix de l’anterior
estratègia i amb la qual s’han aconseguit molts bons resultats; però en aquesta ocasió es
donarà especial èmfasis en la innovació tant pel que fa a les activitats econòmiques, com en el
marc de relació entre les entitats públiques, privades.
L’Associació es proposa desenvolupar aquest objectiu a través de quatre pilars. Es vol, en
primer lloc, implicar els joves en la innovació rural i sumar esforços per retenir el talent. Com a
segon pilar, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i el dinamisme econòmic, es reforçaran
sectors no tradicionals per tal de contribuir a la diversificació i es vetllarà perquè qualsevol
activitat arribi arreu del territori. En tercer lloc, es promourà la innovació i la transferència de
coneixement, donant suport específicament a xarxes i projectes que promoguin la qualitat i les
propostes innovadores. Finalment, amb l’objectiu d’assegurar una gestió dels recursos
sostenible i contribuir a la mitigació del canvi climàtic, es proposa impulsar l’autosuficiència
energètica i la generació de nous models de gestió que permetin mantenir el paisatge i la
preservació del patrimoni natural.
Aquests quatre pilars es tradueixen en diverses propostes genèriques i altres de caire
transversal. En l’àmbit dels joves, es destinaran esforços per a generar oportunitats per la
població qualificada i per la inclusió laboral dels joves facilitant-los formació
professionalitzadora.
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Pel que fa a l’àmbit de l’economia i l’ocupació, caldrà desenvolupar i enfortir nous sectors
d’activitat, més enllà dels tradicionals, vinculats a ocupacions d’alta qualificació i valor afegit.
Així mateix, es vol promoure projectes d’innovació social i economia col·laborativa que donin
resposta a les necessitats socials, i impulsar la implantació d’activitats locals i de proximitat per
combatre el despoblament en les zones més desfavorides, i incentivar l’aparició d’un sector
quinari, actualment incipient, que comporti el desenvolupament de projectes intensius en
capital humà, tot aplicant noves formes de gestió i de relacions empresarials.
En tercer lloc, pel que fa a la innovació i la transferència de coneixement, els esforços se
centraran en donar suport a propostes innovadores en turisme de qualitat amb l’objectiu de
diversificar, desestacionalitzar l’oferta existent i atraure nous visitants; es promouran
productes i serveis innovadors en els sectors agroalimentari i industrial; i es treballarà per
establir xarxes intersectorials i de cooperació público-privada.
En relació amb la gestió dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic, es vol impulsar
l’ús eficient dels recursos i l’autosuficiència energètica i la preservació i la posada en valor dels
espais naturals a partir de la custòdia, tot implicant a institucions, empreses i tercer sector.
Per últim, i de caire més transversal, l’Associació proposa treballar per millorar la connectivitat
i la mobilitat sostenible, incorporant aspectes com l’optimització de les infraestructures i la
provisió de serveis globals. Es vol també valoritzar el patrimoni cultural i el paisatge com a
elements reforçadors de la identitat. I finalment, consolidar la RSE en empreses, organitzacions
i institucions com a model de desenvolupament i amb l’objectiu de maximitzar l’impacte i els
resultats de l’estratègia.
Per a definir aquesta nova estratègia, tal i com hem comentat, l’Associació va engegar tot un
procés participatiu que va consistir en:
•

•
•

•

La realització de reunions entre
responsables institucionals i tècnics dels
membres d’ADRINOC, incloent la Junta i
Assemblea de l’entitat.
Unes trobades de discussió oberta amb
representants territorials i sectorials.
Un procés de consulta i participació adreçat
a institucions, empreses i entitats i també
obert als particulars. Aquest procés es va concretar en una enquesta electrònica que
plantejava les propostes inicials de l’estratègia (285 resultats).
Un qüestionari als beneficiaris del programa Leader PDR 2007-2013 (65 respostes).
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Calendari d’actuacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 maig 2015. Reunió tècnica elaboració proposta estratègia inicial
19 maig 2015. Jornada tècnica de contrast i aportacions amb actors locals del territori:
41 participants
26 maig 2015. Aportacions i prevalidació proposta estratègia. Junta Directiva
ADRINOC.
29 maig 2015. Reunió tècnica incorporació aportacions i nova proposta estratègia.
28 maig a 8 juny 2015. Enquestes a beneficiaris d’ajuts Leader.
28 maig a 9 juny 2015. Participació ciutadana, enquesta on-line.
9 juny. Reunió tècnica incorporació aportacions i proposta definitiva estratègia.
10 juny 2015. Aportacions i validació estratègia. Assemblea ADRINOC.
19 juny 2015. Sessió participativa oberta estratègia: 68 participants.

En paral·lel també es van examinar tots els documents de planificació estratègica de les
institucions locals del territori, per tal d’aconseguir realment una estratègia que anés en
consonància a les polítiques locals de l’àmbit territorial d’ADRINOC.
El procés va culminar amb la presentació pública de l’estratègia en unes jornades que
emmarcaven la nova estratègia d’ADRINOC en el si de les noves polítiques de la Unió Europea.
Aquestes jornades, amb el títol “Com des del Territori es contribueix a assolir els objectius
Europa 2020. L’estratègia d’ADRINOC per als ajuts Leader 2014-2020”, es van portar a terme a
Olot el dia 1 de desembre i a Figueres el dia 10, i van comptar amb 18 i 30 assistents,
respectivament.
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Funcionament de l’Associació

L’Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya
(ADRINOC) compta amb la seu de l’entitat a la Garrotxa i una subseu a l’Alt Empordà, fet que
permet una millor atenció al territori.
DADES BÀSIQUES
Adreça
Codi Postal
Població
Província
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Web
Horari d'atenció al públic

SEU
Av. Onze de Setembre, 22, 2a planta
17800
Olot
Girona
972 27 16 00
972 27 16 66
info@adrinoc.cat
www.adrinoc.cat
De dilluns a divendres de 8 a 15h

SUBSEU
C/ Nou, 48, 2on pis
17600
Figueres
Girona
972 50 30 88
972 50 56 81

De dilluns a divendres de 9 a 14h

A 31 de desembre de 2015, l’equip tècnic de l’entitat és el següent:
•
•
•

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

Els òrgans de govern de l’Associació són l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Gerència. A
banda d’això, com a suport als òrgans de decisió es disposa també d’una Comissió de
seguiment de l’estratègia i d’una Comissió tècnica. La primera és una comissió multidisciplinar
que està formada per agents tècnics del territori especialitzats en diversos àmbits (territorial,
social, econòmic i ambiental) que vetllen perquè s’adoptin criteris de selecció de projectes que
garanteixin la concurrència competitiva i la transparència. I la segona, la comissió tècnica, està
integrada pel personal tècnic de l’Associació i el personal tècnic de les oficines comarcals del
DARP de l’àmbit territorial que vetllaran també per la competència i l’eficiència del procés.
D’aquesta manera, tots els agents d’interès del territori participen en la presa de decisions de
l’entitat.
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L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'Associació i n’ostenta la seva representació. En
l’actualitat, amb l’ampliació del territori, ADRINOC està constituïda per trenta-un socis, onze
socis del sector públic i vint socis privats. En l’anualitat 2015 s’ha reunit 4 vegades.
ENTITAT

REPRESENTANT

Cambra de Comerç de Girona
CCOO
UGT
Unió de Pagesos de Catalunya
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Diputació de Girona
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels EIN de l'Alta Garrotxa
Associació Turisme Garrotxa
Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa
Fundació Kreas
Cercle Euram Garrotxa
Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa

Esmeragdo Masias Padrosa
Joan Correa López
Àngel Puertas Martín
Jordi Vilarrasa Vilanova
Antoni Caulas Casadevall
Josep Antoni Frias Molina
Joan Espona i Agustín
Eduard Llorà Cullet
Tomàs Feliu Bassols
Mònica Furtet Cordero
Helena Martínez Bonde-Petersen
Jana Vila Rovira
Joan Espona Agustín
Lluís Amat Batalla
Consell Comarcal de la Garrotxa
Enric Domènech Mallarach
Miquel Palomeras Anglada
Núria Zambrano Costejà
Josep M. Prats Santaflorentina
Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa
Jordi Calabuig Serra
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot
Mariona Ferrer Pujol
Federació Altempordanesa d'Empresaris
Blanca Rastrojo Maestre
Associació Alt Empordà Turisme
Rafael Aguilera Pastor
Fundació Privada per a la promoció dels Oficis
Consell Regulador de la denominació d'Origen Protegida de l'Oli de l'Empordà Xavier Maset Isach
Antoni Roig Castella
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà
Marià Lorca Bard
Fundació Privada Maria Pagès Horts
Maite Oliva Alsina
Fundació Clerch i Nicolau
Joaquim Felip Gayolà
Lluís Vila Pujol
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Enric Gironella Colomer
Joan Albert Teixidor
Anabel Gardell Galvez
Victòria Riera Aragó
Parcs Naturals de l'Alt Empordà
Joan Reixach Curtó
Associació d’Amics dels Cingles de Collsacabra
Joan Callejón Creus
Ajuntament de l’Esquirol
Josep Fort Olivella
Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor
Eduard Vila Juventench
Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori-Vall de Llémena
Francesc Oliveras Torrent
Mancomunitat de la Vall del Llémena
Salvador Clarà Pons
Consorci Ter Brugent

Idea GC – Idea Grup Cultural, Associació de Gestió Integral de Serveis
Francesc Xavier Farrés Berenguer
Socioculturals
TOTAL = 31 SOCIS (20 privats i 11públics),
39 MEMBRES REPRESENTANTS DE LES ENTITATS SÒCIES (20 privats i 19 públics)
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Pel que fa a la Junta de l’entitat, la seva composició a 31 de desembre de 2015 és la següent:
ENTITAT

REPRESENTANT

CÀRREC

Consell Comarcal de la Garrotxa

Joan Espona Agustín

President

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Joaquim Felip Gayolà

Vicepresident

Unió de Pagesos de Catalunya

Jordi Vilarrasa Vilanova

Secretari

Associació Turisme Garrotxa

Eduard Llorà Cullet

Tresorer

UGT

Àngel Puertas Martín

Vocal

Cambra de Comerç de Girona

Esmeragdo Masias Padrosa

Vocal

Diputació de Girona

Josep Antoni Frias Molina

Vocal

Consell Comarcal de la Garrotxa

Núria Zambrano Costejà

Vocal

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Josep M. Prats Santaflorentina

Vocal

Cercle Euram Garrotxa

Helena Martínez Bonde-Petersen

Vocal

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa

Tomàs Feliu Bassols

Vocal

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Joan Albert Teixidor

Vocal

Consell Regulador de la DO Empordà

Antoni Roig Castella

Vocal

Associació Alt Empordà Turisme

Blanca Rastrojo Maestre

Vocal

Consell Regulador de la DOP Oli de l’Empordà

Xavier Maset Isach

Vocal

Fundació Clerch i Nicolau

Maite Oliva Alsina

Vocal

Ajuntament de l’Esquirol

Joan Callejón Creus

Vocal

Mancomunitat de la Vall del Llémena

Francesc Oliveras Torrent

Vocal

Consorci Ter Brugent

Salvador Clarà Pons

Vocal

Idea GC – Idea Grup Cultural, Associació de Gestió
Francesc Xavier Farrés Berenguer
Integral de Serveis Socioculturals
TOTAL
18 ENTITATS ( 11 privades i 7 públiques)
20 MEMBRES (11 membres privats i 9 membres públics)

Número de Juntes realitzades al llarg del 2015: 3
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Vocal

Composició de la Comissió tècnica a 31 de desembre de 2015:
ENTITAT I CÀRREC

NOM

Gerent ADRINOC

Jordi Terrades

Tècnica ADRINOC

Remei Casadevall

Tècnica ADRINOC

Sílvia Vidal

OC DARP Garrotxa

Jesús Romero

OC DARP Alt Empordà

Rosa Geli

OC DARP La Selva

Carles Ros

En l’anualitat 2015 la comissió tècnica s’ha reunit 2 vegades.

Composició de la Comissió de seguiment de l’estratègia a 31 de desembre de 2015:
ENTITAT I CÀRREC

NOM

Gerent ADRINOC

Jordi Terrades

Tècnica ADRINOC

Remei Casadevall

Tècnica ADRINOC

Sílvia Vidal

Representant expert del Territori Garrotxa

Sergi Martí

Representant expert del Territori Alt Empordà

Josep M. Marcé

Àmbit Econòmic Garrotxa

Ariadna Villegas

Àmbit Econòmic Alt Empordà

Carme Capallera

Àmbit Mediambiental Garrotxa

Francesc Canalias

Àmbit Mediambiental Alt Empordà

Helena Valent

Àmbit Social Garrotxa

Teia Fàbrega

Àmbit Social Alt Empordà

Rosa Guixé

Àmbit Paisatge

Laura Puigbert

En l’anualitat 2015 la comissió tècnica s’ha reunit 1 vegada.
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Pel que fa a nivell associatiu, ADRINOC forma part de l’Associació d’Iniciatives Rurals de
Catalunya (ARCA), la xarxa dels Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL). És una entitat sense
ànim de lucre que es constitueix el gener de 2010 amb la missió de ser un ens de representació
dels grups davant d’entitats i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en
col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
La visió de l’entitat és contribuir a què el desenvolupament rural de Catalunya sigui un
referent: per als grups Leader, donant-los-hi el suport necessari; i pels mitjans de comunicació,
englobant la informació relacionada amb el medi rural de Catalunya.
Així, les finalitats de l’ARCA són:
-

-

Promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral
del medi rural;
Millorar la consecució dels objectius dels grups Leader i del desenvolupament rural
català en general, mitjançant una assistència tècnica en un marc de treball i de debat
participat;
Millorar les capacitats dels equips tècnics dels grups Leader, mitjançant la realització
d’eines i accions formatives;
Fomentar la cooperació interterritorial i transnacional;
Participar en xarxes nacionals i internacionals afins al desenvolupament rural;

Aquest 2015, ADRINOC ha participat en les següents jornades formatives organitzades per
ARCA:
•
•

27 de març, Jornada “El desenvolupament rural participatiu: un instrument de
participació dels territoris rurals” (Montblanc)
16 i 17 de novembre, Curs “Oportunitats de finançament europeu 2014-2020.
Elaboració i gestió de projectes” (Solsona)

A nivell estatal ADRINOC també forma part de la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDR), la
federació espanyola d’associacions i entitats de desenvolupament rural. L’objectiu principal de
REDER és el desenvolupament del medi rural mitjançant la coordinació dels diferents agents i
institucions, així com la promoció de diferents mesures encaminades a afavorir el
desenvolupament rural, organitzant totes aquelles activitats que siguin interessants per als
seus associats.
A la vegada, ADRINOC també forma part de la Red Rural Nacional (RRN), una plataforma
integrada pels principals actors implicats en el desenvolupament del medi rural, destinada a
fortificar aliances, divulgar experiències i conformar un escenari comú per a la millor aplicació
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de la política de desenvolupament rural, així com difondre les oportunitats que aquesta ofereix
a les persones potencialment beneficiàries i al públic en general.
Aquest 2015, a nivell d’entitat ADRINOC ha participat en les següents jornades organitzades
per les associacions estatals:
•
•

29 d’octubre, Jornada sobre estratègies de desenvolupament local participatiu
organitzada per REDR, “Más Leader” (Madrid)
26 de novembre, Evento Leader 2015. RRN (Madrid)
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Comptes de l’entitat

Els comptes d’ADRINOC pel que fa a l’anualitat 2015 han estat els següents:

17
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Ajuts Leader

Durant l’anualitat 2015, s’han gestionat les convocatòries d’ajut Leader següents:
•

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 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 2014

Així doncs, l’any 2015 ha servit per donar tancament a les convocatòries d’ajut Leader del PDR
2007-2013 que quedaven pendents de tancar. Aquesta gestió ha suposat durant el 2015:
- 50 certificacions de projectes Leader (i plans de millora)
- 110 entrevistes amb beneficiaris potencials d’ajuts Leader
- 4 jornades informatives sobre aspectes de RSE i de processos d’implantació de polítiques
responsables:
La gestió econòmica de l’empresa, 26 de febrer, Figueres: 32 assistents
Jornada sobre estalvi i eficiència energètica a l’empresa, 18 de març, Olot: 29
assistents
Com elaborar un pla de comunicació i màrqueting, 20 abril, Olot: 41 assistents
Jornada informativa sobre la Junta arbitral de consum, 12 de maig, Olot: 10 assistents
Taller d’intercooperació empresarial, 11 de juny,
Navata: 17 assistents
- 2 sessions formatives en RSE a instituts: 24 i 25 de febrer,
Grau Superior i Grau Mitjà d’Administració de sistemes
informàtics i desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma de l’INS Bosc de la Coma d’Olot i Grau Mitjà
de Jardineria i d’Agrària de l’IES la Garrotxa: 60 alumnes
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Finalment, doncs, podem fer un balanç de tot el període Leader PDR 2007-2013 amb les xifres
finals següents:

RESUM EXPEDIENTS PERÍODE 2007-2013
Sol·licituds d'ajut acumulades

278
GARROTXA

ALT
EMPORDÀ

OSONA

PLA DE
L'ESTANY

94

58

32

4

0

Número de sol·licituds per mesura i comarca
(12301) Millora dels processos de transformació i
comercialització dels productes agrícoles
(312) Creació i desenvolupament de
microempreses
(313) Foment d’activitats turístiques

71

53

16

2

0

98

65

25

8

0

(323) Conservació i millora del patrimoni rural

15

7

4

4

0

278

183

77

18

0

GARROTXA

ALT
EMPORDÀ

OSONA

PLA DE
L'ESTANY

50

27

22

1

0

TOTAL

Expedients d’ajut aprovats acumulats

148

Número d’expedients d’ajut aprovats acumulats
per mesura i comarca
(12301) Millora dels processos de transformació i
comercialització dels productes agrícoles
(312) Creació i desenvolupament de
microempreses
(313) Foment d’activitats turístiques

41

36

4

1

0

56

30

18

8

0

(323) Conservació i millora del patrimoni rural

1

1

0

0

0

148

95

77

18

0

GARROTXA

ALT
EMPORDÀ

OSONA

PLA DE
L'ESTANY

4

1

3

0

0

3

0

0

TOTAL

Renúncies a ajut acumulades

16

Número de renúncies a ajuts acumulades per
mesura i comarca
(12301) Millora dels processos de transformació i
comercialització dels productes agrícoles
(312) Creació i desenvolupament de
microempreses
(313) Foment d’activitats turístiques

7

4

4

1

3

0

0

(323) Conservació i millora del patrimoni rural

1

1

0

0

0

16

7

9

0

0

TOTAL

20

Certificacions d'ajut acumulades

132

Número de certificacions d’ajut acumulades per
mesura i comarca
(12301) Millora dels processos de transformació i
comercialització dels productes agrícoles
(312) Creació i desenvolupament de
microempreses
(313) Foment d’activitats turístiques
(323) Conservació i millora del patrimoni rural
TOTAL

Certificacions d’ajut positives

GARROTXA

ALT
EMPORDÀ

OSONA

PLA DE
L'ESTANY

45

26

18

1

0

38

34

3

1

0

49

27

14

8

0

0

0

0

0

0

132

87

35

10

0

GARROTXA

ALT
EMPORDÀ

OSONA

PLA DE
L'ESTANY

44

25

18

1

0

124

Número de certificacions d’ajut positives per
mesura i comarca
(12301) Millora dels processos de transformació i
comercialització dels productes agrícoles
(312) Creació i desenvolupament de
microempreses
(313) Foment d’activitats turístiques

37

33

3

1

0

43

21

14

8

0

(323) Conservació i millora del patrimoni rural

0

0

0

0

0

124

79

35

10

0

GARROTXA

ALT
EMPORDÀ

OSONA

PLA DE
L'ESTANY

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

TOTAL

Certificacions d’ajut a zero

8

Número de certificacions d’ajut a zero per
mesura i comarca
(12301) Millora dels processos de transformació i
comercialització dels productes agrícoles
(312) Creació i desenvolupament de
microempreses
(313) Foment d’activitats turístiques

6

6

0

0

0

(323) Conservació i millora del patrimoni rural

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

TOTAL

import convocat

import aprovat

import certificat

renúncies

5.762.913,46€

5.665.283,38€

4.623.266,62€

551.751,51€

TOTALS PERÍODE

EXECUCIÓ MITJANA PERÍODE

80,22%
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Finalment, per tal de poder conèixer a fons la gestió dels ajuts Leader per al període de
programació 2014-2020, el personal tècnic d’ADRINOC va assistir el dia 11 de novembre a la
jornada organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, “El Leader
en el PDR 2014-2020”.
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Projectes de cooperació

ADRINOC també participa en projectes de cooperació tant a nivell nacional com català. La
cooperació en l’enfocament Leader suposa que un grup d’acció local (GAL) inicia un projecte
conjunt amb altres GAL o territoris perquè comparteixen un interès, objectius o necessitats
similars, ja sigui entre territoris rurals d’una mateixa regió o país, entre diferents estats
membres, o bé amb països tercers.
La cooperació permet als territoris Leader consolidar les seves estratègies de
desenvolupament local. Tot i que cada territori té especificitats i particularitats pròpies, hi ha
reptes i necessitats que són compartides per la majoria de territoris rurals. Aquest fet fa
possible endegar projectes de cooperació entre diversos grups en línia amb les seves
estratègies.
Així doncs, en consonància a la seva estratègia, ADRINOC ha participat dels projectes de
cooperació següents al llarg del PDR 2007-2013:
•

Gestió Sostenible Rural. Implantació de la RSE a les empreses de territoris Leader.
Cap a la consolidació de territoris Smart: aquest projecte 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. El projecte situa la Responsabilitat Social
Empresarial (RSE) com a eix estratègic d’un model de desenvolupament socieconòmic
territorial que implica i alinea totes les parts interessades cap a un mateix repte comú:
la construcció de territoris responsables i “intel·ligents”.

•

Red Verde de Turismo Rural Responsable: projecte que intenta promoure un turisme
responsable entre les empreses adherides a la Carta Europea de Tursime Sostenbile.

•

Calidad Rural, una etiqueta para la calidad territorial: projecte que té per objectiu
promoure la qualitat en els territoris rurals portadors de la marca Calidad Territorial,
entesa en les seves dimensions de qualitat ambiental, qualitat social, qualitat dels
productes i serveis, qualitat institucional, i qualitat de vida dels seus habitants en un
espai geogràfic amb una forta identitat i sentit de pertinença (conservació i valorització
del patrimoni material i immaterial).

•

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

Odisseu: La finalitat del projecte Odisseu és fomentar el retorn i la inserció laboral de
joves al medi rural, creant un programa que faciliti aquest retorn i que promogui el seu
compromís social amb el territori. El projecte segueix el lema: “El talent jove és clau
per al desenvolupament dels territoris rurals”. El programa està impulsat per la
Direcció General de Desenvolupament Rural i per la Direcció General de Joventut, a
partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), amb la col·laboració dels 13 grups d’acció
local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

•

Energia i Forest: per fomentar mesures d’estalvi i eficiència energètica i promoure l’ús
d’energies renovables. Un marc supracomarcal d’intercanvi de coneixements,
coordinació i sensibilització és clau, d’una banda, per donar una visió global a les
experiències més puntuals. I de l’altra, optimitzar recursos, facilitar informació i donar
respostes al procés d’implantació de la biomassa i la recuperació de la gestió forestal
que s’està produint espontàniament als territoris.

•

Cowocat rural: El projecte de cooperació Cowocat_rural sorgeix de la necessitat de
promoure l’emprenedoria mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació -TIC. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar la creació d’espais de
coworking a les zones rurals, i fomentar els valors del coworking i del teletreball.

•

Masies + sostenibles: el projecte pretén conèixer la situació actual dels habitatges
rurals aïllats i dels seus habitants, i millorar-ne les condicions de vida. Amb aquest
projecte es busca impulsar la rehabilitació d’aquests habitatges mitjançant alternatives
sostenibles i renovables que afavoreixin la seva pervivència en el temps, i que alhora
millorin les condicions de vida dels seus habitants, d’acord amb les seves necessitats i
les comoditats actuals.

•

Fem parc: El projecte Fem Parc és una iniciativa que sorgeix amb l’objectiu d’incentivar
el desenvolupament socioeconòmic dels espais naturals protegits i les seves zones
d’influència, tot fent-lo compatible amb la protecció i conservació de l’entorn. El valor
afegit de Fem Parc recau en fer que els Parcs siguin concebuts pels seus habitants com
una oportunitat de desenvolupament econòmic i de millora de la qualitat de vida, i no
com un impediment a les seves activitats. Alhora que es treballa per cohesionar tots
els agents de la zona per tal que preguin consciència del valor del seu propi territori.

•

Vi + Net: El projecte Vi+Net pretén que els petits cellers coneguin la seva petjada de
CO2 i que es comprometin en la reducció de GEH, pretenent que aquests s’impliquin
així en la lluita contra el canvi climàtic.
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Aquests projectes es van finalitzar en l’anualitat 2014, no obstant al llarg d’aquest 2015 s’han
executat encara algunes actuacions que descrivim a continuació:

Gustum
Amb el projecte Gustum aquest 2015 s’ha posat en funcionament el projecte “El km0 a les
escoles”
Aquesta iniciativa és promoguda per ADRINOC i la Fundació Garrotxa Líder en el marc del
projecte Gestió Sostenible Rural “Garrotxa, Territori Intel·ligent” i dins el projecte “El km0 a les
escoles (projecte Gustum)”.
Durant el mes d’octubre es va fer una nova collita de
pomes al Centre de Conservació de Plantes Cultivades
de Can Jordà. Aquest fruiterar, creat el 1992 i
gestionat pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, té com a objectiu la conservació de la gran
diversitat de fruiters de varietats antigues i
tradicionals que hi ha a la comarca de la Garrotxa. Actualment aplega unes 123 varietats
diferents (en total uns 263 arbres) majoritàriament de poma, pera, pruna i cirera.
Gràcies a la col·laboració en el projecte de Tràmec, l’Associació de productors agroecològics de
la Garrotxa, aquestes varietats tradicionals de pomes com la camosa, del ciri, la reineta
daurada, la reineta de xampanya, la poma de raïm, la terrera, etc. es poden trobar al mercat,
en les seves parades als mercats locals de Besalú (dimarts), la Canya (dilluns), Olot (dilluns),
Mieres (dissabte) i Banyoles (dimecres i dissabte).
En paral·lel, enguany alumnes de primària de l’escola Bisaroques treballaran el tema de les
varietats antigues de pomes durant el mes de novembre. Així, els alumnes les aniran a
comprar al mercat d’Olot, visitaran el fruiterar de can Jordà i faran un taller de compota de
pomes a l’escola.
Aquesta col·laboració transversal dels diferents col·lectius té com a principal objectiu
contribuir a la conservació d’aquestes varietats tradicionals d’arbres fruiters, un patrimoni
natural i cultural que ni la comarca, ni el país, es poden permetre el luxe de deixar perdre.
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Odisseu
Aquest any 2015 s’ha posat en marxa el Pràcticum ODISSEU.
Pràcticum ODISSEU és un projecte que uneix els joves
universitaris de les zones rurals amb les empreses i
entitats del propi territori, mitjançant un programa de
pràctiques.

Aquesta iniciativa de la Direcció General de Joventut i
la Secretaria
d’Universitats i
Recerca, a
través
de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, en el marc del projecte ODISSEU,
pretén incentivar l’estada de joves universitaris en pràctiques a les empreses rurals, per tal de
promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment d’aquests joves a les
zones rurals.
Les pràctiques ODISSEU tenen una durada mínima de 300 hores, a cursar entre els mesos de
febrer i setembre de 2016, i compten amb una remuneració econòmica d’un mínim de
5€/hora, 2,5€ dels quals corresponen a l’ajut ODISSEU a les empreses que participen a la
iniciativa.
A les empreses participants, les pràctiques ODISSEU els permeten:
•
•
•

Conèixer candidats amb formació avançada que puguin incorporar-se posteriorment a
l’empresa o bé desenvolupar-hi una àrea de treball.
Obtenir un ajut per a remunerar a estudiants en pràctiques (2,5€/hora) i l’estalvi dels
costos de tramitació del conveni de cooperació educativa amb les universitats.
Difondre la seva oferta de pràctiques a totes les universitats catalanes i facilitar el
procés de cerca de candidats, en tractar-se de pràctiques remunerades i amb una
preselecció de candidats per part de les universitats.
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Energia i Forest
En el marc d’aquest projecte al llarg del 2015 s’ha renovat el projecte BM Rural.
El projecte BM-Rural, promogut per l’Associació Leader Ripollès Ges
Bisaura juntament amb 5 Grups Leader més, entre ells ADRINOC, i el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (DAAM), és un dels projectes de tot l’Estat seleccionat dins de
la convocatòria de Projectes Clima del Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA).
Els Projectes Clima, promoguts a través del Fons de Carboni per una Economia Sostenible,
estan concebuts per a marcar un camí de transformació del sistema productiu de l’Estat cap a
un model baix en carboni. El Fons de Carboni per una Economia Sostenible, pertanyent al
MAGRAMA, és un instrument de finançament climàtic que es concep amb l’objectiu de
reorientar l’activitat econòmica cap a models baixos en carboni al mateix temps que es
contribueix al compliment dels objectius internacionals assumits per Espanya en matèria de
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Així, des del projecte BM-Rural es vol estimular la instal·lació de calderes de biomassa al
territori, tant en el sector públic com en el sector privat. És per això que aquesta iniciativa
implicarà que qualsevol particular o empresa, privada o pública, d’aquests territoris rurals que
vulgui instal·lar una caldera de biomassa percebi 9,70 euros per tona de carboni que hagi
deixat d’emetre.
Nombre de calderes presentades anualitat 2015: 7

En relació als projectes de cooperació, i per tal de poder donar continuïtat a tots aquests
projectes en el marc del període de programació 2014-2020, ADRINOC ha participat aquest
2015 en els següents events de cooperació europea:
•
•
•

29 de setembre, Seminari de llançament Interreg V-A POCTEFA (Saragossa)
7 i 8 d’octubre, Seminari de llançament Interreg SUDOE (Santander)
13-15 d’octubre, Open Days 2015 (Brussel·les)
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Altres activitats realitzades al llarg del 2015

Al llarg del 2015, ADRINOC ha participat en diferents activitats arreu del territori vinculades a
la promoció del desenvolupament rural i sostenible. Aquí donem compte de totes elles.

11 de febrer de 2015, la Seu d’Urgell, jornada “L’acció internacional: una oportunitat de
desenvolupament local”
Aquesta jornada va comptar amb una conferència inaugural sobre el paper de les ciutats
mitjanes en la globalització. El programa també contemplava conferències sobre les
oportunitats i els reptes dels territoris fronterers i sobre l’exemple de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània com a eina d’acció europea i internacional i un taller sobre instruments per a la
planificació estratègica de l’acció internacional. ADRINOC va participar en la taula rodona
sobre les experiències de cooperació transfronterera per a la projecció exterior del territori.
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20 de febrer de 2015, Olot, III Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural
El 3r Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural és una continuïtat dels que s’han celebrat,
amb molt d’èxit, en edicions anteriors, amb més d’un centenar de participants procedents de
totes les comarques gironines i d’Osona. El fòrum pretén ser un punt de trobada on els joves
emprenedors del món rural que vulguin iniciar una activitat puguin aprendre d’experiències
iniciades per altres joves que han aconseguit portar la seves idees empresarials a bon port.
La trobada està organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, amb la col·laboració dels grups Leader ADRINOC i Associació per la Gestió del
Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, i del Centre Integral de Formació Professional de la
Garrotxa.
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20 d’abril de 2015, Visita del GAL Kraina Nocy i Dni i l’Associació Wokiss de Polònia
Aquest viatge, programat per un dels socis d’ADRINOC,
el Consorci Ter-Brugent, buscava establir línies de
treball i de col·laboració en projectes relacionats amb
les energies renovables o el desenvolupament
territorial en base a productes de la terra. També va
servir per de donar a conèixer bones pràctiques de la
metodologia Leader a Catalunya.
En aquest sentit, s’ha organitzat diferents visites on es combinen les ponències i presentacions,
amb visites a experiències Leader desenvolupades al territori. Així, el grup polonès va visitar
ADRINOC i el Consorci Mediambiental d’Olot (SIGMA), l'Observatori del Paisatge de Catalunya
i el Consell Comarcal de la Selva per conèixer l'experiència d'Hibritur (projecte que intenta
vincular el sector turístic amb projectes vinculats al producte local).

4 de desembre de 2015, Visita dels estudiants del tercer curs del Grau d’Enginyeria
Agroalimentària de la UdG
Una delegació d’estudiants del tercer curs del Grau en
Enginyeria Agroalimentària de la UdG s’han reunit amb el
gerent d’ADRINOC per tal de conèixer el programa Leader i com
aquest afavoreix el desenvolupament rural. Aquest els ha
explicat 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.
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14 de desembre de 2015, Barcelona, Premis Respon.Cat 2015
La Garrotxa reconeguda com a Territori Socialment Responsable en la primera edició dels
premis Respon.Cat.
Aquests premis s’emmarquen dins la iniciativa Respon.Cat per al desenvolupament de la
Responsabilitat Social a Catalunya i es convoquen amb voluntat de continuïtat anual. Aquesta
iniciativa rep el suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i
del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya i amb la col·laboració de diferents organismes
empresarials i socials, com Foment, Pimec i Cecot.
Els premis Respon.Cat van reconèixer la gestió que estan duent a terme diferents
organitzacions de la comarca de la Garrotxa envers un desenvolupament territorial socialment
responsable. Els organitzadors van valorat l’impacte positiu en el territori de les accions de
Responsabilitat Social Empresarial, RSE, que
es realitzen des del Consell Comarcal de la
Garrotxa,
l’Associació
per
al
Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC), la
Fundació Garrotxa Líder, el Consorci de
Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa
(SIGMA), el Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa, el Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa i l’Associació
Turisme Garrotxa. Un reconeixement a la
feina ben feta!
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NOTA FINAL: Tota aquesta informació la podreu trobar a la pàgina web d’ADRINOC
(www.adrinoc.cat) que just aquest 2015 també ha sofert un canvi, tant estètic (amb la idea de
començar a treballar amb una imatge unificada de l’entitat), com a nivell de fer-la responsive,
és a dir, adaptada a mòbils.
També hem començat a treballar de forma més dinàmica amb les xarxes socials, així ens podeu
també seguir a Facebook (Adrinoc.cat) i a Twitter (@adri_noc).
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