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

(ADRINOC) és una entitat sense ànim de lucre creada per gestionar l’aplicació de la 

metodologia LEADER en el seu àmbit territorial i que compta amb la representació dels 

principals agents públics i privats del territori. És un dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) existents 

a Catalunya pel període 2014-2020. 

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. 

A part dels ajuts Leader, però, ADRINOC també 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. 

En aquesta memòria podreu trobar un resum de les actuacions que ADRINOC ha portat a 

terme al llarg del 2019 tant a nivell d’ajuts Leader com de projectes de cooperació. La memòria 

d’ADRINOC té per objectiu contribuir a la transparència de l’organització pel que fa a les seves 

pràctiques i processos, i promoure el diàleg permanent entre les parts interessades.  

Us animem a consultar-la! 

Presentació 
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L’àmbit d’actuació d’ADRINOC en el període PDR 2014-2020 engloba 75 municipis de de les 

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

la Selva (5 municipis), el Gironès (3 municipis) i el Pla de l’Estany (1 municipi). 

Aquest extens territori comprèn una diversitat àmplia de paisatges que van des de les 

serralades prelitorals i transversals catalanes (entre elles les Guilleries i el Collsacabra), passant 

per la zona volcànica de la Garrotxa i la plana empordanesa fins a la serra de l’Albera com a 

culminació dels Pirineus. A més a més, cal destacar que aquest territori té un elevat 

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

muntanyós.   

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

consolidat, mentre que el major dinamisme es concentra en el sector serveis; s’observa, 

també, que les activitats econòmiques es concentren en punts específics del territori d’elevada 

densitat de població i properes a les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot 

considerar que la necessitat del territori és la diversificació econòmica per tal de contrarestar 

l’elevat grau d’especialització de determinades activitats del sector agroalimentari i 

l’atomització de l’activitat en indrets específics del territori. 

Superfície: 2.149,40 km2 

Població: 95.395 habitants 

Densitat de població: 44,39 hab./km2 

Nombre de municipis: 75 municipis 

Territori 
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Municipis de l’Alt Empordà (39 municipis): Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, 

Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, 

Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-

saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de 

Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, 

Vilanant i Vilaür 

Tots els municipis de la Garrotxa (21 municipis): Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, 

Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de 

Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les 

Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas 

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

i Vilanova de Sau 

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

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

Susqueda 
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Municipis del Gironès (3 municipis): Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena 

El punt principal de l’estratègia consisteix en esdevenir un territori glocal a partir de la 

resiliència territorial i de la innovació social i empresarial, sense deixar de treballar en el marc 

de la Responsabilitat Social Territorial des d’una perspectiva transversal. D’aquesta manera, 

es vol seguir treballant en el foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), principal eix 

de l’anterior estratègia i amb la qual s’han aconseguit molts bons resultats; però en aquesta 

ocasió es donarà especial èmfasis en la innovació tant pel que fa  a les activitats econòmiques, 

com en el marc de relació entre les entitats públiques i privades.  

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

primer lloc, implicar els joves en la innovació rural i sumar esforços per retenir el talent. Com 

a segon pilar, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i el dinamisme econòmic, es reforçaran 

sectors no tradicionals per tal de contribuir a la diversificació i es vetllarà perquè qualsevol 

activitat arribi arreu del territori. En tercer lloc, es promourà la innovació i la transferència de 

coneixement, donant suport específicament a xarxes i projectes que promoguin la qualitat i les 

propostes innovadores. Finalment, amb l’objectiu d’assegurar una gestió dels recursos 

sostenible i contribuir a la mitigació del canvi climàtic,  es proposa impulsar l’autosuficiència 

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

preservació del patrimoni natural.  

Aquests quatre pilars es tradueixen en diverses propostes genèriques i altres de caire 

transversal. En l’àmbit dels joves, es destinaran esforços per a generar oportunitats per la 

població qualificada i per la inclusió laboral dels joves facilitant-los formació 

professionalitzadora.  

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

d’activitat, més enllà dels tradicionals, vinculats a ocupacions d’alta qualificació i valor afegit. 

Així mateix, es vol promoure projectes d’innovació social i economia col·laborativa que donin 

resposta a les necessitats socials; impulsar la implantació d’activitats locals i de proximitat 

per combatre el despoblament en les zones més desfavorides; i incentivar l’aparició d’un 

sector quinari, actualment incipient, que comporti el desenvolupament de projectes intensius 

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

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

centraran en donar suport a propostes innovadores en turisme de qualitat amb l’objectiu de 

diversificar, desestacionalitzar l’oferta existent i atraure nous visitants; es promouran 

Estratègia 



7 

productes i serveis innovadors en els sectors agroalimentari i industrial; i es treballarà per 

establir xarxes intersectorials i de cooperació públic-privada.  

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

l’ús eficient dels recursos i l’autosuficiència energètica i la preservació i la posada en valor 

dels espais naturals a partir de la custòdia, tot implicant a institucions, empreses i tercer 

sector.  

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

i la mobilitat sostenible, incorporant aspectes com l’optimització de les infraestructures i la 

provisió de serveis globals. Es vol també valoritzar el patrimoni cultural i el paisatge com a 

elements reforçadors de la identitat. I finalment,  consolidar la RSE en empreses, 

organitzacions i institucions com a model de desenvolupament i amb l’objectiu de maximitzar 

l’impacte i els resultats de l’estratègia. 
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L’Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental de Catalunya 

(ADRINOC) compta amb la seu de l’entitat a la Garrotxa i una subseu a l’Alt Empordà, fet que 

permet una millor atenció al territori. 

En la data d’abast d’aquesta memòria, l’equip tècnic de l’entitat és el següent: 

• Gerent: Jordi Terrades Burniol

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

• Tècnica subseu Alt Empordà: Sílvia Vidal Dolset

• Auxiliar administrativa seu Garrotxa: Muntsa Gisbert Marquès

Els òrgans de govern de l’Associació són l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Gerència. A 

banda d’això, com a suport als òrgans de decisió es disposa també d’una Comissió de 

seguiment de l’estratègia i d’una Comissió tècnica. La primera és una comissió multidisciplinar 

que està formada per agents tècnics del territori especialitzats en diversos àmbits (territorial, 

social, econòmic i ambiental) que vetllen perquè s’adoptin criteris de selecció de projectes que 

garanteixin la concurrència competitiva i la transparència. I la segona, la comissió tècnica, està 

integrada pel personal tècnic de l’Associació i el personal tècnic de les oficines comarcals del 

DARP de l’àmbit territorial que vetllaran també per la competència i l’eficiència del procés. 

D’aquesta manera, tots els agents d’interès del territori participen en la presa de decisions de 

l’entitat. 

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

l’anualitat 2019 s’ha reunit 3 vegades. Fins a 3 de novembre de 2019, aquesta assemblea ha 

estat constituïda per trenta-un socis, onze socis del sector públic i vint socis privats:  

DADES BÀSIQUES 

SEU SUBSEU 

Adreça Av. Onze de Setembre, 22, 2on pis C/ Nou, 48, 3er pis 

Codi Postal 17800 17600 

Població Olot Figueres 

Província Girona Girona 

Telèfon 972 27 16 00 972 50 30 88 (ext.191) 

Adreça electrònica  info@adrinoc.cat 

Web www.adrinoc.cat 

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

Funcionament de l’Associació 

mailto:info@adrinoc.cat
http://www.adrinoc.cat/
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ENTITAT REPRESENTANT 

Cambra de Comerç de Girona Esmeragdo Masias Padrosa 

CCOO Joan Correa López 

UGT Xavier Casas Roqué 

Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Gerard Gummà Brugués 

Diputació de Girona Josep Antoni Frias Molina 

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels EIN de l'Alta Garrotxa Joan Espona i Agustín 

Associació Turisme Garrotxa Eduard Llorà Cullet 

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa Tomàs Feliu Bassols 

Fundació Kreas Mònica Furtet Cordero 

Cercle Euram Garrotxa Helena Martínez Bonde-Petersen 

Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa Jana Vila Rovira 

Consell Comarcal de la Garrotxa 

Joan Espona Agustín 

Lluís Amat Batalla 

Enric Domènech Mallarach 

Miquel Palomeras Anglada 

Núria Zambrano Costejà 

Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa Francesc Xavier Puig Oliveras 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot Jordi Calabuig Serra 

Federació Altempordanesa d'Empresaris Mariona Ferrer Pujol 

Associació Alt Empordà Turisme Joaquim Coll Teixidor 

Fundació Privada per a la promoció dels Oficis Rafael Aguilera Pastor 

Consell Regulador de la denominació d'Origen Protegida de l'Oli de l'Empordà Xavier Maset Isach 

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà Antoni Roig Castella 

Fundació Privada Maria Pagès Horts Marià Lorca Bard 

Fundació Clerch i Nicolau Maite Oliva Alsina 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

Alfons Vila Quadrado 

Lluís Vila Pujol 

Enric Gironella Colomer 

Joan Albert Teixidor 

Anabel Gardell Galvez 

Parcs Naturals de l'Alt Empordà Victòria Riera Aragó 

Associació d’Amics dels Cingles de Collsacabra Joan Reixach Curtó 

Ajuntament de l’Esquirol Joan Pons Puntí 

Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor Josep Fort Olivella 

Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori-Vall de Llémena Eduard Vila Juventench 

Mancomunitat de la Vall del Llémena Francesc Oliveras Torrent 

Consorci Ter Brugent Marc García Nadal 

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

Socioculturals 
Francesc Xavier Farrés Berenguer 

TOTAL = 31 SOCIS (20 privats i 11públics), 

39 MEMBRES REPRESENTANTS DE LES ENTITATS SÒCIES (20 privats i 19 públics) 
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En data 4 de novembre de 2019 es realitza l’Assemblea Extraordinària i s’escullen els nous 

representants a l’Assemblea General d’ADRINOC, que es detallen a continuació: 

ENTITAT REPRESENTANT 

Cambra de Comerç de Girona Patrícia Masias Blanch 

CCOO Juan Correa López 

UGT Xavier Casas Roqué 

Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Aleix Perarnau i Morera 

Diputació de Girona Eduard Llorà Cullet 

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels EIN de l'Alta Garrotxa Joan Espona i Agustín 

Associació Turisme Garrotxa Eduard Llorà Cullet 

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa Tomàs Feliu Bassols 

Fundació Kreas Mònica Furtet Cordero 

Cercle Euram Garrotxa Josep Maria Ginabreda 

Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa Jana Vila Rovira 

Consell Comarcal de la Garrotxa 

Santi Reixach Garriga 

Jordi Güell Güell 

Lluís Amat Batalla 

Mònica Boix Pagès 

Miquel Palomeras Anglada 

Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa Francesc Xavier Puig Oliveras 

Fundació d’Estudis Superiors d’Olot Ariadna Villegas Torras 

Associació Alt Empordà Turisme Joaquim Coll Teixidor 

Fundació Privada per a la promoció dels Oficis Rafael Aguilera Pastor 

Consell Regulador de la denominació d'Origen Protegida de l'Oli de l'Empordà Xavier Maset Isach 

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà Antoni Roig Castella 

Fundació Privada Maria Pagès Horts Marià Lorca Bard 

Fundació Clerch i Nicolau Maite Oliva Alsina 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 

Alfons Vila Quadrado 

Pere Moradell Puig 

Anna Palet Vilaplana 

Lluís Pujol Molas 

Mercè Bosch Romans 

Parcs Naturals de l'Alt Empordà Victòria Riera Aragó 

Associació d’Amics dels Cingles de Collsacabra Joan Reixach Curtó 

Ajuntament de l’Esquirol Sílvia Grau Parramon 

Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor Josep Oriol Serra Mandriles 

Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori-Vall de Llémena Sònia Guerrero Guerrero 

Mancomunitat de la Vall del Llémena Dolors Arnau Auguet 

Consorci Ter Brugent Marc García Nadal 

Idea GC-Idea Grup Cultural, Associació de Gestió Integral de Serveis 

Socioculturals 

Francesc Xavier Farrés 

Berenguer 

TOTAL = 30 SOCIS (19 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, fins a 3 de novembre de 2019, ha estat la 

següent: 

   ENTITAT REPRESENTANT CÀRREC 

Consell Comarcal de la Garrotxa Joan Espona Agustín President 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà Alfons Vila Cuadrado Vicepresident 

Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova Secretari 

Associació Turisme Garrotxa Eduard Llorà Cullet Tresorer 

UGT Xavier Casas Roqué Vocal 

Cambra de Comerç de Girona Esmeragdo Masias Padrosa Vocal 

Diputació de Girona Josep Antoni Frias Molina Vocal 

Consell Comarcal de la Garrotxa – Ajuntament d’Olot Núria Zambrano Costejà Vocal 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Francesc Xavier Puig Oliveras Vocal 

Cercle Euram Garrotxa Helena Martínez Bonde-Petersen Vocal 

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

Consell Comarcal de l’Alt Empordà – Repres. Municipis Joan Albert Teixidor Vocal 

Consell Regulador de la DO Empordà Antoni Roig Castella Vocal 

Associació Alt Empordà Turisme Joaquim Coll Teixidor Vocal 

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

Fundació Clerch i Nicolau Maite Oliva Alsina Vocal 

Ajuntament de l’Esquirol Joan Pons Puntí Vocal 

Mancomunitat de la Vall del Llémena Francesc Oliveras Torrent Vocal 

Consorci Ter Brugent Marc García Nadal Vocal 

Idea GC – Idea Grup Cultural, Associació de Gestió 

Integral de Serveis Socioculturals 
Francesc Xavier Farrés Berenguer Vocal 

TOTAL  

18 ENTITATS ( 11 privades i 7 públiques)  

20 MEMBRES (11 membres privats i 9 membres públics) 
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Pel que fa a la Junta de l’entitat, la seva composició a partir del 4 de novembre de 2019 i fins a 

la data d’abast d’aquesta memòria, és la següent: 

Número de Juntes realitzades al llarg del 2019: 3 

   ENTITAT REPRESENTANT CÀRREC 

Consell Comarcal de la Garrotxa Santi Reixach Garriga President 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà Alfons Vila Cuadrado Vicepresident 

Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova Secretari 

Associació Turisme Garrotxa Eduard Llorà Cullet Tresorer 

UGT Xavier Casas Roqué Vocal 

Cambra de Comerç de Girona Patrícia Masias Blanch Vocal 

Diputació de Girona Eduard LLorà Cullet Vocal 

Consell Comarcal de la Garrotxa – Ajuntament d’Olot Jordi Güell Güell Vocal 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa Francesc Xavier Puig Oliveras Vocal 

Cercle Euram Garrotxa Josep Maria Ginebreda Sala Vocal 

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

Consell Comarcal de l’Alt Empordà – Repres. Municipis Anna Palet Vilaplana Vocal 

Consell Regulador de la DO Empordà Antoni Roig Castella Vocal 

Associació Alt Empordà Turisme Joaquim Coll Teixidor Vocal 

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

Fundació Clerch i Nicolau Maite Oliva Alsina Vocal 

Ajuntament de l’Esquirol Sílvia Grau Parramon Vocal 

Mancomunitat de la Vall del Llémena Dolors Arnau Auguet Vocal 

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (municipis La 

Selva) 
Marc García Nadal Vocal 

Idea GC – Idea Grup Cultural, Associació de Gestió 

Integral de Serveis Socioculturals 
Francesc Xavier Farrés Berenguer Vocal 

TOTAL  

18 ENTITATS ( 11 privades i 7 públiques)  

20 MEMBRES (11 membres privats i 9 membres públics) 
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Composició actual de la Comissió tècnica: 

ENTITAT I CÀRREC NOM 

Gerent ADRINOC Jordi Terrades 

Tècnica ADRINOC Remei Casadevall 

Tècnica ADRINOC Sílvia Vidal 

Tècnica ADRINOC Esther Ferrer 

OC DARP Garrotxa Montserrat Colàs 

OC DARP Alt Empordà Jordi Vergés  

OC DARP La Selva Carles Ros 

En l’anualitat 2019 la comissió tècnica s’ha reunit  2 vegades. 

 

Composició actual de la Comissió de seguiment: 

ENTITAT I CÀRREC NOM 

Gerent ADRINOC Jordi Terrades 

Tècnica ADRINOC Remei Casadevall 

Tècnica ADRINOC Sílvia Vidal 

Representant expert del Territori Garrotxa Sergi Martí 

Representant expert del Territori Alt Empordà Josep M. Marcé  

Àmbit Econòmic Garrotxa Ariadna Villegas 

Àmbit Econòmic Alt Empordà Carme Capallera 

Àmbit Mediambiental Garrotxa Francesc Canalias 

Àmbit Mediambiental Alt Empordà Helena Valent 

Àmbit Social Garrotxa Teia Fàbrega 

Àmbit Social Alt Empordà Rosa Guixé 

Àmbit Paisatge Laura Puigbert 

Representant expert del Territori Osona (a nomenar pel territori) 

Representant expert del Territori La Selva (a nomenar pel territori) 

Representant expert del Territori Gironès (a nomenar pel territori) 

En l’anualitat 2019 la comissió de seguiment no s’ha reunit. 
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Pel que fa a nivell associatiu, ADRINOC forma part de l’Associació d’Iniciatives Rurals de 

Catalunya (ARCA), la xarxa dels Grups d’Acció Local de Catalunya (GAL). És una entitat sense 

ànim de lucre que es constitueix el gener de 2010 amb la missió de ser un ens de representació 

dels grups davant d’entitats i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en 

col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

La visió de l’entitat és contribuir a què el desenvolupament rural de Catalunya sigui un 

referent: per als grups Leader, donant‐los‐hi el suport necessari; i pels mitjans de comunicació, 

englobant la informació relacionada amb el medi rural de Catalunya. 

Així, les finalitats de l’ARCA són: 

- Promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral 

del medi rural; 

- Millorar la consecució dels objectius dels grups Leader i del desenvolupament rural 

català en general, mitjançant una assistència tècnica en un marc de treball i de debat 

participat; 

- Millorar les capacitats dels equips tècnics dels grups Leader, mitjançant la realització 

d’eines i accions formatives; 

- Fomentar la cooperació interterritorial i transnacional; 

- Participar en xarxes nacionals i internacionals afins al desenvolupament rural; 

Aquest 2019 ADRINOC ha participat en les juntes i assemblees organitzades per ARCA: 

Junta Directiva: 

▪ Centre d’Observació de l’Univers (Àger), en data 19 de març de 2019 – 18:00h (Junta 
Ordinària) 

▪ ON-LINE, en data 23 de maig de 2019 – 17:00h (Junta Extraordinària) 
▪ Palamós, en data 31 de maig de 2019 – 10:30h (Junta Ordinària) 
▪ Seu d’ARCA - Solsona, en data 29 de juliol de 2019 – 13:00h (Junta Extraordinària) 
▪ Barcelona, en data 12 de desembre de 2019 – 10:00h (Junta Ordinària) 

 

Assemblea General: 

▪ La Seu d’Urgell, en data 19 de desembre de 2018 – 12:30h (Assemblea Ordinària) 
▪ Palamós, en data 31 de maig de 2019 – 13:00h (Assemblea Ordinària) 
▪ Barcelona, en data 12 de desembre de 2019 – 11:30h (Assemblea Extraordinària) 
▪ Barcelona, en data 12 de desembre de 2019 – 11:45h (Assemblea Ordinària) 
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També ha participat en les següents jornades i formacions organitzades per ARCA: 

15/01/2019 
La regulació de la contractació administrativa: una visió 
general dels canvis substancials i les principals 
especialitats de la Llei 9/2017 

Escola 
d'Administració 
Pública de 
Catalunya 

Seu EAPC. Barcelona 

05/02/2019 Taller d’eines per a una comunicació eficaç 

Escola 
d'Administració 
Pública de 
Catalunya 

Seu EAPC. Barcelona 

28/02/2019 
PATT "El sistema d’indicadors, anàlisi i avaluació en els 
projectes LEADER" 

CIVIS, Govern 
Obert (ARCA) 

Seu ARCA. Solsona 

05/03/2019 Comunicació externa i visualització 

Escola 
d'Administració 
Pública de 
Catalunya 

Seu EAPC. Barcelona 

05/03/2019 
Presentació adaptació al "Reglament General de Protecció 
de Dades" 

ASS Plus Seu EAPC. Barcelona 

02/04/2019 
Planificació, seguiment i control de tasques en els equips 
de treball 

Escola 
d'Administració 
Pública de 
Catalunya 

Seu EAPC. Barcelona 

04/06/2019 Administració electrònica  - E-SET (sessió grupal 1)  
EAPC  - BUISI 
TOOLS 

Seu EAPC. Barcelona 

01/07/2019 E-SET (sessió grupal 2)  BUISI TOOLS SEU DARP. Barcelona 

04/10/2019 E-SET (sessió grupal 3)  BUISI TOOLS Seu ARCA. Solsona 

23/10/2019 E-SET (sessió grupal 4)  BUISI TOOLS Seu ARCA. Solsona 

13/11/2019 
PATT - PECT “BCN Smart Rural”: Estratègies Innovadores 
pel desenvolupament territorial" 

ARCA 
Espai de coworking de 
Cardona 

22/11/2019 Taller DIVIK DÍVIK EA Tàrrega 

04/12/2019 
Estat de situació de  l'adaptació dels GALs al "Reglament 
General de Protecció de Dades" 

ASS Plus SEU DARP. Barcelona 

 

Tallers/xerrades impulsades pel DARP - amb la col·laboració d'ARCA: 

30/05/2019 
Gestió dels ajuts Leader. El PDR en el proper període de 

programació 2021-2027 
DARP Seu CTFC. Solsona 

17/12/2019 Jornada estratègica Leader 2021-2027 DARP - ARCA Seu Concactiva. Montblanc 

 

Al igual que també es participa en totes les reunions de coordinació gerents  GAL– ARCA. 
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A destacar, també, la Jornada de presentació de la "Caixa d'Eines LEADER" (Barcelona) que va 

tenir lloc el 28 de maig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 

A nivell estatal ADRINOC també forma part de la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), la 

federació espanyola d’associacions i entitats de desenvolupament rural. L’objectiu principal de 

REDER és el desenvolupament del medi rural mitjançant la coordinació dels diferents agents i 

institucions, així com la promoció de diferents mesures encaminades a afavorir el 

desenvolupament rural, organitzant totes aquelles activitats que siguin interessants per als 

seus associats. 

 

 

A la vegada, ADRINOC també forma part de la Red Rural Nacional (RRN), una plataforma 

integrada pels principals actors implicats en el desenvolupament del medi rural, destinada a 

fortificar aliances, divulgar experiències i conformar un escenari comú per a la millor aplicació 

de la política de desenvolupament rural, així com difondre les oportunitats que aquesta ofereix 

a les persones potencialment beneficiàries i al públic en general.   
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Comptes de l’entitat 
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Durant l’anualitat 2019 s’han rebut unes 80 consultes relacionades amb els ajuts Leader i s’han 

gestionat les convocatòries d’ajut Leader següents: 

Convocatòria 2017: Ordre ARP/203/2017, de 29 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre 

ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts 

destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa 

de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) amb Resolució 

ARP/2198/2017, de 5 de setembre. 

En aquesta convocatòria d’ajuts ADRINOC va rebre un total de 32 sol·licituds, de les quals 

només a 14 se’ls va poder emetre resolució favorable atès el pressupost disponible i aprovat 

per aquesta anualitat.  

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

Projectes certificats convocatòria ajuts Leader 2017  
Comarca Projectes Import Inversió % mitjà de l'ajut Import Ajut 

Alt Empordà 6 625.954,23 € 28,99% 164.648,56 € 
Garrotxa 7 1.790.323,52 € 28,12% 478.408,18 € 
Gironès 0 - - - 
La Selva 0 - - - 
Osona 1 41.349,15 € 30,25% 12.508,12 € 
Pla de l'Estany 0 - - - 
TOTAL 14 2.457.626,90 € 29,12% 655.564,86 € 

Convocatòria 2018: Ordre ARP/141/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en 

el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) 

amb Resolució ARP/2085/2018, de 3 de setembre. 

Ajuts Leader 
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Al 2018 ADRINOC va rebre un total de 38 sol·licituds, a les quals només a 22 se’ls va poder 

emetre resolució favorable, atès el pressupost disponible i aprovat per l’anualitat. Així doncs, a 

aquests 22 projectes se’ls ha estat acompanyant i assessorant al 2019 per tal que les seves 

inversions es duguin a terme i puguin certificar el seu ajut de cares el 2020. 

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

Projectes aprovats convocatòria ajuts Leader 2018  
Comarca Projectes Import Inversió % mitjà de l'ajut Import Ajut 

Alt Empordà 7 475.883,90 € 28,96% 140.930,38 € 
Garrotxa 9 1.584.529,07 € 25,92% 316.790,92 € 
Gironès 5 441.102,27 € 27,40% 123.043,38 € 
La Selva - - 0,00% - 
Osona 1 71.843,69 € 34,00% 24.426,85 € 
Pla de l'Estany - - 0,00% - 
TOTAL 22 2.573.358,93 € 29,49% 605.191,53 € 

A finals del 2019 s’ha convocat la cinquena convocatòria d’ajuts Leader pel període 2014-2020 

i que correspon a la següent convocatòria d’ajuts Leader: 

Convocatòria 2019: Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases 

reguladores dels ajuts destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en 

el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) 

amb Resolució ARP/3281/2019, de 27 de novembre. 

D’aquesta cinquena convocatòria d’ajuts Leader s’han realitzat les següents sessions 

informatives  per a fer-ne difusió a tot el territori ADRINOC: 

Dijous 28 de novembre de 2019 

9.30h – Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà a Figueres (C. Nou, 48) 

Dijous 12 de desembre de 2019 

10.00h – Sala de Plens del Consell Comarcal de la Garrotxa a Olot (Av. Onze de 

setembre, 22) 

En la data d’elaboració i tancament d’aquesta memòria, la convocatòria 2019 està oberta i 

pendent de rebre les sol·licituds corresponents, en les quals s’està treballant en la seva 

tramitació i gestió per dur a terme el procés d’elegibilitat durant el 2020. 
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Un projecte es considera estratègic en la mesura que és un motor de transformació de la 

realitat. Així doncs, veient que la realitat local es mou cap a certes tendències de canvi, des 

d’ADRINOC es pretén estudiar aquestes tendències per tal de poder orientar en un futur 

diferents projectes de cooperació per al desenvolupament del territori. 

Durant aquest 2019 ADRINOC ha impulsat els següents projectes estratègics: 

• Activitats eqüestres, un desenvolupament sostenible i integrador a les zones rurals.

• Resiliència Territorial, un pas més enllà del Territori Socialment Responsable.

ACTIVITATS EQÜESTRES 

Activitats eqüestres, un desenvolupament sostenible i integrador a les 

zones rurals és un dels projectes estratègics d’ADRINOC. Aquest 

projecte té per objectiu potenciar el sector del cavall d’oci com una 

alternativa econòmica a les zones rurals i alhora diversificar l’oferta existent. 

El projecte estratègic comença el 2016 a partir de la diagnosi general El sector eqüestre a 

Catalunya i el seu potencial de desenvolupament als territoris rurals; juntament amb una altra 

diagnosi participativa, Potencialitats i necessitats al territori Leader ADRINOC i la seva àrea 

d’influència.  

El 2017 el projecte es va expandir arran de l’ampliació de col·laboradors i la formació de grups 

de treball per a cadascuna de les tres vessants: esportiva, social-terapèutica i turística. Durant 

les anualitats 2018 i el 2019 el projecte d’activitats eqüestres ha donat continuïtat a les accions 

dutes a terme en anys anteriors, ampliant-se d’aquesta manera a través de noves accions 

requerides pel sector.  

En els darrers anys, el projecte s’ha donat a conèixer a tot Catalunya gràcies a la celebració de 

les tres edicions consecutives de la jornada Dia a Cavall, que ha aconseguit arribar a totes les 

províncies de Catalunya.   

Projectes estratègics 
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Jornades tècniques formatives per la major professionalització del sector equí 

Durant l’anualitat 2019 s’ha programat i realitzat una jornada formativa dins el projecte 

estratègic d’Activitats Eqüestres en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.    

També es va realitzar una formació en “Assegurances hípiques i les seves cobertures” 

programada en la sol·licitud inicial del projecte estratègic d’activitats eqüestres pel període 1 

de novembre de 2017 a 31 d’octubre de 2018. Aquest any, s’ha realitzat aquesta formació 

però no dins el pla de formacions del PATT sinó que ADRINOC l’ha ofert de manera 

complementària.  

Visita tècnica de coneixement a altres territoris que implantin projectes d’activitats 

eqüestres 

Des d’ADRINOC es va identificar un altre GAL belga, el grup Pays des tiges et chavées, que està 

situat a la zona de la Valònia i ja portava varis períodes dinamitzant el sector eqüestre.  

El gerent d’ADRINOC durant el VIATGE D’INTERCANVI LEADER CATALUNYA-VALÒNIA que es va 

realitzar en col·laboració amb ARCA va aprofitar per contactar amb el responsable del projecte 

eqüestre del GAL belga per intercanviar opinions en relació al 

seu projecte.  

Per part d’ADRINOC, la visita va estar molt enfocada en conèixer 

la creació de l’Associació de centres eqüestres en el territori que 

va crear el GAL belga i així poder fer el traspàs de les actuacions 

fetes a l’acabament del període.  
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III Edició de Dia a Cavall 

El Dia a Cavall s’impulsa en el marc del Projecte “Activitats Eqüestres: un desenvolupament 

sostenible i integrador a les zones rurals” amb la missió d’identificar, promoure i difondre les 

activitats eqüestres en les vessants esportiva, social-terapèutica i turística, per al foment del 

sector eqüestre com una activitat de diversificació econòmica a les zones rurals. 

ADRINOC, com en cada edició, ha comptat amb la col·laboració de la Federació Catalana 

d’Hípica pel finançament dels cartells, certificats de bateig, flyers informatius i material per 

obsequiar entre els assistents a través del sorteig. 

En aquesta III edició s’ha avançat la data de celebració de Dia a Cavall al mes de maig amb 

l’objectiu que les hípiques poguessin donar a conèixer les seves activitats i instal·lacions de 

cares als casals d’estiu i les activitats extraescolars pel curs 2019-2020. 

D’aquesta manera, un total de 20 centres entre les comarques gironines, barcelonines i 

tarragonines van participar en el Dia a Cavall. En el transcurs d’aquesta edició es van 

comptabilitzar més de 2.000 visitants.  

Respecte l’anualitat anterior de Dia a Cavall del 2018, han participat 20 centres - tres més que 

el 2018 - i s’ha augmentat lleugerament el nombre d’assistents o visitants a la jornada. 

Referent a les passejades en poni o cavall, alguns centres que van oferir aquest servei durant 

edicions anteriors, han optat per realitzar altres tipus de demostracions eqüestres durant 

aquest 2019, com ara carrusel, passejades en carruatge i exhibicions de domà clàssica.  
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Taller de creació i promoció de producte de turisme eqüestre 

Aquesta formació va oferir unes pautes als centres 

eqüestres per a la creació i promoció d’un nou 

producte de turisme eqüestre adreçat a un públic 

familiar i grups d’amics. 

Durant la formació, també es va donar orientació als 

centres sobre quins aspectes havien de tenir en 

compte per a la realització d’aquestes rutes: medi 

ambient, paisatge, serveis sanitaris, etc.   

Des d’ADRINOC, també s’ha realitzat un decàleg, una radiografia territorial i un recull  de dades 

de centres hípics i allotjaments rurals amb l’objectiu de fomentar la creació de rutes de 

turisme eqüestre de cares a l’anualitat 2020. 

Consell d’Experts 

Es tracta de trobades tècniques amb professionals de renom i prestigi dins el sector equí. La 

finalitat d’aquest consell és la creació d’un fòrum on tots aquests professionals col·laborin i 

ajudin a marcar les directrius del projecte d’activitats eqüestres. 

Aquest 2019 s’han realitzat dues trobades del Consell d’Experts: 

o II Consell d’Experts (12 de juny de 2019 ) realitzat al Consell Comarcal de Vic (Osona).

L’equip tècnic d’ADRINOC ha dut a terme les accions proposades per aquest consell a

través d’una jornada tècnica formativa “Eines per millorar la connexió entre el cavall i

la persona” celebrada el 21 d’octubre a Amer.

o III Consell d’Experts (18 de setembre de 2019)

es realitza una altra jornada tècnica a petició

dels assistents de l’anterior reunió amb

l’objectiu d’agrupar les entitats associatives

eqüestres de Catalunya per establir un espai

on compartir experiències i buscar possibles

sinergies associatives.
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II Jornada Tècnica: Eines per millorar la connexió entre el cavall i la persona 

L’equip tècnic ha dut a terme les accions proposades pel Consell d’Experts a través de la II 

Jornada Tècnica “Eines per millorar la connexió entre el cavall i la persona”. La jornada va tenir 

lloc el  21 d’octubre a Amer i van assistir-hi al voltant d’una vuitantena de persones. 

Tots ponents contractats a la jornada tècnica eren professionals reconeguts dins el seu àmbit 

de competència i amb reconegut prestigi professional. La jornada va comptar amb ponents 

vinculats a la branca sanitària tant humana com animal: una psicòloga, un entrenador físic, una 

fisioterapeuta de persones, un fisioterapeuta equí, una infermera oncològica i diversos 

terapeutes vinculats amb les teràpies amb cavalls.  

Trobades Interdisciplinàries en TAC 

Durant el 2019 s’han realitzat una trobades interdisciplinàries de Teràpies Assistides amb 

Cavalls (TAC en endavant) amb professionals provinents de centres eqüestres i d’altres sectors 

relacionats amb el món del cavall. La temàtica de la trobada TAC va estar enfocada a la 

reestructuració i replantejament amb el sector d’aquestes trobades.  

Els i les professionals de les TAC van proposar realitzar jornades més de caire formatiu amb 

ponents, per aquest motiu la II Jornada Tècnica va tenir un caire més aviat social-terapèutic. 

L’any passat, a partir de les trobades TAC  es va realitzar un vídeo-reportatge promocional on 

es mostraven els beneficis de la pràctica eqüestre. Durant aquest 2019, s’han realitzat 12 

càpsules d’un minut de duració on es mostren les diferents pràctiques terapèutiques  de les 

TAC amb l’objectiu de fer-les extensives al públic general i poder-les promocionar. 
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Paral·lelament a les càpsules, també s’ha editat una infografia per a donar a conèixer els 

beneficis del contacte amb els cavalls: socials, físics, comunicatius i cognitius. 

Enllaç al vídeo i  càpsules: 

https://www.youtube.com/results?search_query=activitats+equestres 

https://www.youtube.com/results?search_query=activitats+equestres
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RESILIÈNCIA TERRITORIAL 

L'objectiu principal del projecte “Resiliència Territorial, 

un pas més enllà del Territori Socialment Responsable” 

és innovar un model participatiu d'anàlisi i 

acompanyament per a territoris rurals que treballin per a 

la seva resiliència i regeneració social, econòmica i 

ecològica. 

Aquest projecte es basa i complementa totalment amb el treball iniciat i les accions 

desenvolupades en el projecte “Municipalities in Transition”, aportant-li visibilitat i noves 

accions. 

Per aconseguir aquest objectiu, s’ha plantejat un procés de quatre fases, amb l’objectiu 

d’orientar i acompanyar una comunitat rural cap a l’estat de «la vora del caos», aconseguint 

així una comunitat apoderada, activa, oberta i altament resilient. 

Aquest procés està enfocat a: 

1) Facilitar un procés, on es generin múltiples i diverses interrelacions i es creïn les bases

per a una participació comunitària profunda, que perduri al llarg del temps.

2) Avaluar el grau d’interconnectivitat, les fortaleses i els bucles sistèmics dins del

territori com a indicadors de la capacitat per efectuar canvis cap a la seva resiliència i

regeneració.

3) Co-dissenyar a nivell comunitari i amb les diferents actors, trencant barreres i

dialogant, accions i plans per afrontar els reptes socials, econòmics i ambientals que

impacten al territori rural.

4) Co-implementar de manera col·lectiva accions per resoldre els reptes socials,

econòmics i ambientals del territori. Es basa en la necessitat de fer més en menys,

sumar sinergies i utilitzar la complementació al màxim. Alhora poder identificar punts

crítics, de palanquejament, potencialitats i mancances per el desenvolupament de

zones rurals.

Les actuacions del projecte de “Resiliència Territorial” aquest 2019 han estat les següents: 

Meta-Enxarxament 

Aquesta actuació ha consistit en identificar i contactar amb persones que coneixen bé la 

comunitat i projectes que es desenvolupen en el territori per tal d’identificar iniciatives que 

actualment s’estan duent a terme a la comarca de la Garrotxa. 
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Per poder fer aquesta acció s’ha fet una ‘radiografia’ de les associacions que existeixen a la 

comarca, per tal de detectar quines estan funcionant o inactives i a quins sectors pertanyen i 

quin tipus d’accions estan realitzant.  

Així doncs, s’han identificat: 

• persones actives dins les institucions i organitzacions de la comarca.

• persones que de forma innata, actuen com a connectors entre els diferents espais de

la comunitat.

• persones que sàpiguen comunicar-se amb persones d’influència dins del

municipi/comarca, les quals poden servir com a punts d’ancoratge per unir diversos

sectors del poble i així teixir una teranyina de diversitat comunitària.

Aquest grup de persones se’ls anomena catalitzadors, ja que permeten reduir 

considerablement el temps i l’esforç d’un procés participatiu i col·laboratiu. S’hi ha contactat 

per a què coneguin el projecte i seran els que portaran el missatge a la resta de la comunitat, a 

més d’informar al territori, òbviament a través de les estructures convencionals de 

comunicació. Aquest procés, se l’anomena meta-enxarxament (Gilchrist, 2004). 

A continuació es detallen les entitats identificades. 

582 Entitats actives en 7 sectors: 

- 217 Culturals: 7 Sòcio-comunitàries, 185 Lúdiques i 26 Assistència Social

- 109 Socials: 57 Sòcio-comunitàries, 19 Assistència Social, 31 Drets Socials

- 57 Ensenyament: 27 Ampa’s, 30 Educatives

- 111 Esportives: gran diversitat

- 31 Econòmiques: 5 Turístiques, 4 Economia Social, 22 Empresarials

- 20 Religioses: 16 Catòliques, 4 Altres

- 21 Ambientals
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Anàlisis i Diagnosi Territorial 

Aquesta actuació d’Anàlisis i Diagnosi Territorial s’ha avaluat el punt de partida cap a la 

Resiliència del Territori, analitzant aquells projectes comarcals que poden fer més resilient la 

comarca. Detectant quin tipus d’actuacions estan fent, en quins actors i quin impacte tenen les 

seves accions. 

Per això s’ha utilitzat la metodologia marc de Municipis en Transició (MiTF), ja que visual i 

quantitativament ajuda a identificar les accions que s’estan duent a terme en els projectes 

comarcals, mesurant la energia, els recursos, els punts febles dels sistemes i accions de la 

comunitat; això proporciona una eina diagnòstica per orientar altres activitats o accions.  

Amb aquesta metodologia s’ha pogut aconseguir: 

• Definir un mapa social des d’on crear estratègies per a un procés participatiu profund i

reeixit.

• Detectar les situacions d’exclusió anomenades “desconnectors”, ja que aïllen alguns

membres de la comunitat de la resta de grups, generant fragilitat i tensió.

• Identificar relacions de poder dins del sistema detectant punts d’acumulació i

identificant els punts palanca que tornen a posar el poder en moviment, generant

fluxos dinàmics dins tota la comunitat.

Així doncs, a partir de contactar amb les organitzacions detectades en l’acció anterior i entitats 

de l’Administració Pública d’àmbit comarcal, s’han analitzat 36 projectes comarcals dels àmbits 

socials, ecològics, educatius, econòmics i d’altres de transversals.  
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Co-Disseny d’Accions Pilot 

La funció de co-dissenyar les accions a desenvolupar, és la millor manera de connectar a 

diferents actors i permetre’ls co-dissenyar plans i accions. La manera en la que el marc de 

Municipis en Transició (MiTF) funciona és trencant barreres i compartiments, fent més evident 

i recomanable el poder de les connexions, la cooperació i la participació. 

Per tal que es donin les millors condicions, cal establir un acord sobre el model de governança. 

Existeixen moltes maneres de crear una política de governança:  

• Formar un comitè amb membres dels diferents actors involucrats,

• Acordar una agenda de reunions, prendre decisions junts i per unanimitat, consens,

etc.

• Crear un equip de projecte i formar un cercle de consultors amb membres de les

diferents organitzacions involucrades.

Per tal d’escollir un projecte exemplificador que pugui impulsar la resiliència del territori sobre 

el que actuar i en base als 36 projectes identificats en l’acció “ Anàlisis i Diagnosi Territorial”, es 

decideix aplicar uns criteris de selecció determinats que incideixin en un canvi de visió en: 

l’àmbit polític comarcal, l’àmbit cultural de la ciutadania i l’organització i planificació de les 

Entitats Controlades i Organitzacions Municipals. 

Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa 

En base a aquests criteris, l’Acció Pilot escollida ha estat l’Observatori 

Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, amb l’objectiu de 

potenciar la resiliència territorial de manera coordinada a partir d’un 

observatori com una eina de treball comarcal.  

Formacions 

 Des del projecte, també es va creure necessari incidir en la formació de les persones en temes 

de resiliència territorial. D’aquesta manera, es realitzen diverses activitats formatives segons 

les necessitats identificades per la mateixa ciutadania, persones polítiques i/o administració 

pública, per avançar cap a la resiliència territorial de la comarca de la Garrotxa. Formació 

basada sobre els conceptes de Resiliència i Objectius de Desenvolupament Sostenible (com a 

eines per avançar vers la resiliència). 
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S’han realitzat tallers de 4 hores distribuïts en 3 grups per tal de donar cabuda a tots els 

assistents. En aquesta formació hi han participat 110 tècnics i tècniques de 15 organitzacions 

diferents. 

Referent al model de governança per a les Accions Pilot, aquesta formació s’ha organitzat en 

dos àmbits:  

• MiT Core Team

Es tracta del grup motor del projecte “Muincipalities in Transition” que està format per

una paritat entre sector públic i societat civil. Aquest grup està format per ADRINOC i

RESILIENE EARTH, ADRINOC actuant en representació del sector públic a nivell de la

comarca de la Garrotxa, i la cooperativa RESILIENCE EARTH actuant en representació

de la societat civil.

• Comissió Estratègica de l’Observatori de la Garrotxa

És la comissió dels directius públics de les entitats que elaboren l’Observatori de la

Garrotxa (Consorci SIGMA, Consorci CASG, Agència DINAMIG, Consell Comarcal de la

Garrotxa, Institut de Cultura, Institut Municipal d’Educació,...), i que decideix sobre el

seu contingut i la seva publicació anual.

Co-Implementació d’Accions Pilot 

Aquesta co-implementació consisteix en implementar les accions pilot acordades al territori 

per a fer front als reptes econòmics, socials o ambientals detectats; de manera que el territori 

pugui respondre a aquests impactes i esdevenir més resilient. 

• Acció Pilot: Observatori de la Garrotxa

L’Observatori de la Garrotxa és un projecte que té la voluntat de disposar de dades

objectives de la comarca, per tal de tenir-ne una visió transversal que abasti diferents

aspectes i que permeti seguir una evolució temporal.

Aquest projecte, d’abast internacional, té com a objectiu crear un marc de referència

per posar en pràctica una manera de treballar més participativa i col·laborativa entre

l’Administració Pública i les seves comunitats, amb la voluntat de transitar cap a la
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sostenibilitat. És en el marc d’aquest projecte que l’Observatori ha començat a 

treballar l’aproximació cap els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

fixats en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, objectius que marcaran l’acció global 

per al desenvolupament en els propers anys i que aborden qüestions tan 

transcendents com el canvi climàtic, l’educació de qualitat, la salut i el benestar, o la 

lluita contra la desigualtat i la pobresa, entre d’altres.  

• Acció Pilot: Formació en Agenda 2030, Objectius de Desenvolupament Sostenible

Des d’ADRINOC s’ha procedit a dissenyar i executar una formació sobre l’Agenda 2030

i els ODS per a tècnics de les Administracions Públiques d’àmbit comarcal, i entitats

que participen en l’elaboració de l’Observatori de la Garrotxa.

Elaboració d’un model de dinàmica de sistemes del territori 

Una eina clàssica per l'anàlisi de la dinàmica en els temps i la resiliència dels sistemes és la 

creació de models de dinàmica de sistemes. Aquests models ens permeten: 

- Identificar les relacions d’interdependència, retroalimentació i d’afectació entre els

diferents elements fonamentals dels sistemes ambientals i/o socioecològics.

- Realitzar simulacions dinàmiques dels efectes de canvis en algunes variables i

paràmetres, posant de manifest les relacions entre els diferents elements rellevants

d’un sistema, la direcció i el volum de l’impacte d’un element sobre els altres i, així,

entendre millor dinàmiques passades i preveure tendències futures.

En definitiva, permet identificar punts crítics, punts palanca, així com donar una comprensió 

global tant en l’espai, com en el temps, del sistema estudiat.  
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ADRINOC també participa en projectes de cooperació  tant a nivell  nacional com català. La 

cooperació en l’enfocament Leader suposa que un grup d’acció local (GAL) inicia un projecte 

conjunt amb altres GAL o territoris perquè comparteixen un interès, objectius o necessitats 

similars, ja sigui entre territoris rurals d’una mateixa regió o país, entre diferents estats 

membres, o bé amb països tercers. 

La cooperació permet als territoris Leader consolidar les seves estratègies de 

desenvolupament local. Tot i que cada territori té especificitats i particularitats pròpies, hi ha 

reptes i necessitats que són compartides per la majoria de territoris rurals. Aquest fet fa 

possible endegar projectes de cooperació entre diversos grups en línia amb les seves 

estratègies. 

ADRINOC és el grup coordinador del projecte “COL·LABORAxPAISATGE: desenvolupament 

rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca)”, però 

també participa en altres projectes.  

Així doncs, en consonància a la seva estratègia, ADRINOC ha participat dels projectes de 

cooperació següents: 

• COL·LABORAxPAISATGE: desenvolupament rural a través del Paisatge i la

col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca): Aquest projecte de cooperació

pretén la divulgació, manteniment i catalogació de construccions de pedra seca

(barraques, murs, etc.), i el seu paisatge com a mitjà per a fomentar el

desenvolupament rural amb la col·laboració dels ciutadans i la societat civil. Està

liderat per ADRINOC, i hi participen també 5 GALS del territori català; el Parc Naturel

Regional des Pyrénées Catalanes; i engany s’ha interessat un nou grup Leader francès

GAL Pays Garrigues et Costières de Nîmes. Com a col·laboradors es compta amb el

suport de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i l’Associació per la Pedra Seca i

l’Arquitectura Tradicional.

• Gustum, productes de la terra: Projecte que té per objectiu fomentar el

desenvolupament rural a través de la promoció dels productes agroalimentaris de

qualitat que es produeixen al territori, en sinergia amb la restauració, el turisme i el

comerç. El projecte aposta pel producte local, ja que es tracta d’un valor afegit del

territori que permet incrementar les rendes de la població rural, garantint la seva

Projectes de cooperació 
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permanència a la zona i preservar el paisatge agrari del territori. Actualment, 

l’Associació Leader de Ponent n’és el grup coordinador i compta amb la col·laboració 

dels 11 Grups d’Acció Local de Catalunya. 

• 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 grups d’acció local

Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

• Cowocat rural: El projecte de cooperació Cowocat_rural sorgeix de la necessitat de

promoure l’emprenedoria mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la

Comunicació -TIC. Amb aquesta iniciativa es vol potenciar la creació d’espais de

coworking a les zones rurals, i fomentar els valors del coworking i del teletreball. Està

impulsat pel Consorci intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques, i hi participen 8

GALS.
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COL·LABORAxPAISATGE 

ADRINOC, com a grup coordinador del projecte 

COL·LABORAxPAISATGE vetlla perquè les accions dels socis del 

projecte s’executin correctament. Això vol dir fer un seguiment 

periòdic de les actuacions previstes pels socis, tant les jornades formatives com les accions 

pilot territorials. Així aquest 2019 s’han realitzat les següents reunions de coordinació i 

seguiment del projecte: 

• Comitè de Pilotatge entre els socis catalans, 19 i 20 de març, Àger.

• Viatge d’intercanvi d’experiències a la regió valona de Bèlgica, organitzat per ARCA, 24

a 27 de setembre.

També des dels inicis del projecte COL·LABORAxPAISATGE compta amb el suport de 

l’Associació per a l’Arquitectura Tradicional i Popular de la Pedra Seca (APSAT). L’objectiu 

d’APSAT és fomentar i coordinar les diferents iniciatives que desenvolupen moltes entitats i 

organismes en la defensa i salvaguarda del patrimoni d’arquitectura popular i molt 

especialment de les construccions realitzades en pedra seca. És per 

aquest motiu que enguany ADRINOC s’ha adherit a l’entitat com a soci, 

per treballar conjuntament i coordinadament per donar a conèixer i 

posar en valor les construccions de pedra seca. 

• Assemblea de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura

Tradicional

18 de maig de 2019, Centre cívic Mercadal-Barri Vell (Girona)

Pel que fa a les accions del projecte, aquest 2019 s’han realitzat les següents actuacions: 

Comunicació 

Pel que fa a les eines de comunicació del projecte, s’ha 

treballat molt estretament en: 

• El disseny i producció de la pàgina web del projecte:

www.collaboraxpaisatge.cat

Aquesta pàgina web és el nou canal de comunicació

del projecte, tant per als mateixos socis com per als

agents del sector.

http://www.collaboraxpaisatge.cat/
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• L’actualització de les fitxes informatives del projecte,  a la vegada que s’ha fet la seva

traducció al francès i a l’anglès.

• Les conclusions de les jornades transfrontereres “La pedra seca com a motor de

desenvolupament econòmic i social” que havien tingut lloc el passat mes de setembre

a Figueres. Aquest document, ha de servir com a reflexió de base en la definició de

futures actuacions.

Actualització de les eines creades 

Durant el 2019 s’ha continuat difonent materials i productes desenvolupats en exercicis 

anteriors que permeten donar a conèixer construccions de pedra seca.  

Altres accions que s’han dut a terme: 

• Seguiment periòdic del funcionament de l’App de Pedra Seca i també es recullen les

diferents propostes de millora que els usuaris fan

arribar. Aquesta actuació es desenvolupa

coordinadament amb l’Observatori del Paisatge de

Catalunya. Amb ells també es realitzen anualment

diferents trobades de validadors de l’App, per tal

de treballar per una millora contínua de

l’aplicació. En aquesta ocasió la trobada va tenir el

passat 13 de novembre a la casa de la Culla de Manresa.

• Ampliació del territori inclòs en l’App de la Pedra Seca i la Wikipedra, afegint la zona

francesa de l'Ariège, fruit d'una col·laboració amb el Parc natural régional des

Pyrénées Ariégeoises. Així, s’ha organitzat una jornada oberta per explicar el

funcionament d’aquesta aplicació i per fer una petita sortida de camp per fer el testeig

de l’App. La jornada, que va tenir lloc el 10 de setembre a Auzat, va comptar amb una

quinzena d’assistents, i va ser realitzada per validadors de la Wikipedra i l’App.

• X Trobada de Pedra Seca: 18, 19 i 20 d’octubre a El Pinós (Alacant). Aprofitant que

aquest passat abril ha fet 8 anys de la posada en funcionament de la Wikipedra, els
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resultats obtinguts fins al moment, entre ells la vinculació amb l’App de la Pedra Seca, 

s’han donat a conèixer per part dels validadors i tècnics de l’Observatori del Paisatge 

en aquesta trobada. Aquesta gran quantitat de dades pot ser útil a l’administració per 

desenvolupar polítiques de gestió d’aquest patrimoni i també com a base d’indicadors 

d’avaluació de l’estat actual d’aquestes construccions, així com de les formes, 

tipologies de porta i posició predominants a cada indret de Catalunya. 

• Actualització del Registre de l’ofici constructiu de pedra seca realitzat al 2016.

Aquest Registre es tradueix en un inventari o base de dades digital d’experts

professionals de la construcció de la pedra seca amb l’objectiu de dissenyar, juntament

amb l’administració i altres agents implicats, l’estratègia que cal seguir per aconseguir

el reconeixement oficial d’aquest ofici. Des d’ADRINOC s’ha vist la necessitat

d’actualitzar aquest Registre, amb la finalitat d’aconseguir el màxim nombre

d’entrades i de dades del sector.

Producció, difusió i seguiment del producte pedagògic creat 

En exercicis anteriors es va realitzar un projecte pedagògic “Tot un món de pedra seca” per al 

coneixement i posada en valor de la pedra seca a l’entorn educatiu, així com els continguts per 

als diferents materials pedagògics i de suport. 

Aquest recurs educatiu aquest any ha estat present en 7 escoles i instituts de la comarca de 

l’Alt Empordà, i a la FiraFlor de Vilanant. ADRINOC, també ha treballat per a l’adaptació dels 

continguts d’aquest recurs a les especificitats de la comarca de la Garrotxa i del territori de la 

Catalunya Central. Així doncs, ja es disposa de dos nous jocs de panells del recurs. 
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Recurs expositiu “Tot un món de pedra seca” 

ADRINOC compta amb un segon joc de panells dels recurs pedagògic “Tot un món de pedra 

seca” per tal que aquest pugui ser utilitzat com a proposta expositiva itinerant, tant en espais 

públics com en museus o centres d’interpretació. Aquest recurs expositiu s’ha estrenat aquest 

2019 amb l’exposició “Tot un món de pedra seca. El patrimoni dels més humils a l’Alt 

Empordà” a l’EcoMuseu Farinera de Castelló d’Empúries, exposició temporal oberta i gratuïta, 

visitable del 9 de novembre de 2019 al 12 de gener de 2020.  

Per a complementar els panells expositius, ADRINOC ha encarregat la realització d’un mur de 

pedra seca a la sala d’exposicions, per tal de completar el recorregut expositiu i així acostar-lo 

al visitant. 

Traducció al català de l’obra “Technique de Construction des Murs en Pierre Sèche: Règles 

Professionnelles” 

Es tracta d’un manual tècnic de construcció de murs de pedra seca editat 

per l'Associació Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches (ABPS), de la qual 

ADRINOC n’ha fet una edició de 700 exemplars. Així, es fa constatar la 

necessitat de valorar l’ofici de marger com un nínxol d’oportunitat laboral, 

tant en l’àmbit públic com privat, i en la necessitat d’impulsar formacions 

reglades de construcció en pedra seca a casa nostra. Actualment, la 

professionalització de la construcció en pedra seca passa forçosament per 

la formació i titulació fora del territori català. En aquesta línia, la 

publicació d’ABPS respon a aquest buit de contingut existent a casa 

nostra, i constitueix el llibre de capçalera de les dues formacions reglades 

de construcció en pedra seca que s’imparteixen a l’estat francès. 
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Viatge d’intercanvi a França per al coneixement de l’École Professionnelle de la Pierre Sèche 

de l’Espinàs 

Aquest viatge, que ha tingut lloc els passats dies 7 i 8 

d’octubre, ha comptat amb la participació d’una trentena 

de tècnics, gestors i representants d’entitats vinculades a 

l’impuls de la vessant formativa de la construcció en pedra 

seca i del seu reconeixement oficial. L’intercanvi ha permès 

conèixer de ben a prop el funcionament de l’escola, que 

imparteix dos Certificats de Qualificació Professional 

reconeguts a tot l’estat francès. 

Continuïtat en la formació específica de pedra seca en el marc de la Unitat d’Escolarització 

Compartida (UEC) dels Oficis al Castell de Sant Ferran de Figueres  

Per la naturalesa de les tasques professionals a realitzar, es constata que és especialment 

interessant per a col·lectius de joves en risc d’exclusió social, alhora que s’ha demostrat que la 

pedra seca pot esdevenir una eina per a la inserció laboral d’aquests joves. 

Veient el bon resultat d’aquesta formació i que les valoracions obtingudes van ser molt 

positives, s’ha donat continuïtat a aquesta formació. 

Sol·licitud d’un projecte PECT: “Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la 

Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i actiu” 

Aquest projecte comarcal s’ha sol·licitat des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà 

conjuntament amb la participació dels 5 ajuntaments de la Garriga d’Empordà (Avinyonet de 

Puigventós, Biure, Llers Pont de Molins i Vilanant). Actualment, amb el projecte presentat a la 

Diputació de Girona ja aprovat, s’està en fase de disseny del projecte PECT general “Girona, 

patrimoni actiu. Estratègies de revitalització econòmica i social del patrimoni en desús”, 

projecte en el qual participa ADRINOC com a entitat participant no beneficiària. 
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Jornades formatives i d’intercanvi de coneixements 

 En aquesta anualitat, ADRINOC ha participat en les jornades següents: 

• II Congrés del Món de la Masia. Passat, present i futur del territori rural català 13, 14 i 15 de

març de 2019, Institut d’Estudis Catalans (Barcelona).Organitza:

Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) i l’Institut d’Estudis

Catalans (IEC).

• II Jornades Biennals sobre Societat Industrial, 4 i 5 d’abril de

2019, Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG (Girona).

Organitza: Amics de la UNESCO de Girona amb el suport de la

Facultat de Turisme de la UdG.

• La pedra seca, el patrimoni desconegut dels Pirineus, 13 de

maig, Local Social Municipal (Sant Julià de Cerdanyola).

Organitza: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya

Central i Bauma de les Deveses.

• Territoris de vi. Posem en valor el territori: de la pedra seca a

l’enoturisme, 25 de maig, Local de l’Associació Cultural

Recreativa (Rajadell). Organitza: Leader CatCentral i DO Bages.

• Col·laboració amb el 3r Fòrum per a l’obtenció de la Carta Europea de Turisme Sostenible al

cap de Creus en relació a les actuacions de posada en valor del paisatge de pedra seca. 14 de

novembre, Roses.
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GUSTUM 

 Aquest 2019 des del projecte de GUSTUM s’ha donat continuïtat a 

accions iniciades en l’anualitat anterior, aquestes són: la cúpula de 

GUSTUM, la campanya promocional dels mercats i comerços locals del 

Ter-Brugent i el showcooking de la Fira de Remença de la Vall del 

Llémena. 

La cúpula de GUSTUM 

Dins del projecte de cooperació de GUSTUM liderat per l’Associació Leader de Ponent, 

ADRINOC ha participat en el projecte educatiu de “La Cúpula”.  Aquest projecte té com a 

objectiu posar en valor el producte agroalimentari de proximitat produït en el propi territori i 

donar-lo a conèixer a través d’una cúpula inflable dirigida sobretot a l’àmbit educatiu en les 

mateixes escoles o bé, en alguna fira de producte local. Per aquest motiu, ADRINOC ha 

contactat amb escoles de la zona ADRINOC perquè poguin disposar d’aquesta cúpula. 

Durant aquest 2019, la cúpula s’ha establert a: 

Campanya promocional dels mercats i comerços locals de la zona del Ter-Brugent 

Durant el 2017 i dins el projecte de cooperació de GUSTUM, ADRINOC amb la col·laboració de 

la Universitat de Girona (UdG) va elaborar l’estudi de Mercats del Ter-Brugent. Aquesta zona 

DATA ESCOLES TERRITORI ADRINOC MUNICIPI 

1 15/01/2019 Escola Sant Andreu de Borrassà Borrassà 

2 26/03/2019 Escola Parc de les Aigües Figueres 

3 27/03/2019 Escola Josep Ribot Vilamalla 

4 14/01/2019 Escola Escolàpies Figueres 

5 16/01/2019 Escola i Institut de La Salle Figueres 
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comprèn alguns municipis de les comarques de La Garrotxa i La Selva, com ara: Amer, Anglès, 

La Cellera de Ter, Les Planes d’Hostoles, Sant Feliu de Pallerols i Sant Julià del Llor-Bonmatí. 

A finals del 2018 i arran d’aquest estudi,  ADRINOC va realitzar l’edició de material 

promocional pels mercats d’aquesta zona sota l’eslògan “Sigues responsable, compra producte 

local!” amb l’objectiu d’enfortir el vincle existent entre mercat i comerç local com a mediadors 

socials entre els productes locals i els ciutadans. 

Aquesta acció tenia per objectiu incentivar a la població a comprar en els mercats setmanals i  

comerços locals de la zona. Per aquest motiu, ADRINOC va editar 7.500 díptics, 750 bosses de 

la compra plegables, 18 banderoles i 20 pòsters a repartir entre tots els municipis del Ter-

Brugent.  

Durant el març del 2019, es va donar el tret de sortida de la campanya “Sigues responsable, 

compra producte local” a Amer i es va anar fent extensiva a les altres poblacions a partir del 

primer dia de mercat de cada municipi. La campanya consistia en què el consumidor presentés 

tres tiquets de compra dels comerços locals o bé de les parades del mercat al seu ajuntament i 

se l’obsequiés mitjançant una bossa de la compra plegable. La campanya va tenir lloc fins a 

exhaurir existències de bosses plegables.  

Díptic i disseny de la bossa plegable 

Fira de Remença de la Vall del Llémena 

Aquesta acció ha tingut com a objectiu principal la revalorització i integració dels productes 

locals de La Vall del Llémena en la gastronomia del món rural cap a l’entorn urbà per afavorir la 

microeconomia del seu voltant, alhora es pretenia posar en valor l’alimentació i la importància 

dels productes de km0 com un element clau per crear desenvolupament econòmic i cohesió 

social a les zones rurals.  
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La Vall de Llémena, està dividida en quatre municipis de dues comarques diferents: Sant Martí 

de Llémena, Canet d’Adri i Sant Gregori, dins de la comarca del Gironès; i Sant Aniol de 

Finestres a la comarca de la Garrotxa. 

Aquesta acció se centra en potenciar i donar a conèixer al públic final els productes de la Vall 

del Llémena on regna la cuina 

popularment coneguda com a cuina 

de pagès, amb guisats a base de 

brou, productes de l’horta, de caça i 

del corral, així com excel·lents 

embotits i receptes de bolets. 

ADRINOC juntament amb la 

Mancomunitat de la Vall de Llémena 

han aprofitat la Fira de Remença per 

a promoure aquesta acció de 

promoció de producte local. 

Les accions promocionals de GUSTUM que s’han dut a terme durant la fira han estat: 

Showcooking: L’empresa “Batec, el cor posat a la cuina” va organitzar una mostra 

culinària sota una carpa a l’aire lliure amb accés obert a tots els visitants de la fira. 

Durant el showcooking es va oferir una demostració de cuina de com cuinar els 

principals plats de la Vall amb productes dels productors de la zona. Els productes 

locals que es van utilitzar i donar a conèixer van ser: la tòfona, els ous i el formatge 

ecològic, la botifarra i les galetes Vall-llemins. 

Degustació de tastets: Després del showcooking, diversos restaurants de la zona van 

elaborar degustacions de productes de km0 als visitants de la fira amb l’objectiu de 

promocionar i fer difusió dels productes de la Vall del Llémena.  
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ODISSEU 

Des del projecte Odisseu es vol acompanyar i fer el seguiment 

als i les joves interessats en conèixer millor les oportunitats 

que hi ha als entorns rurals per a desenvolupar-hi un projecte 

professional, siguin originaris d’aquestes zones rurals.       

Viure a Rural 

La plataforma “Viure a Rural” és una plataforma virtual amb recursos i serveis que hom pot 

necessitar a l’hora d’establir-se a una comarca rural de Catalunya. Amb aqueta acció es pretén 

afavorir el retorn del talent jove al món rural. 

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

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

actualitzada dels recursos d’aquests territoris molt diversos que tenen en comú identitats 

rurals. Amb la voluntat d’apropar i donar visibilitat aquests territoris i llurs recursos i serveis 

s’ha creat aquesta eina per a tothom que ho necessiti: joves que volen establir-se o retornar, 

famílies que inicien el seu projecte en un entorn rural, empreses i entitats que volen posar en 

marxa nous projectes, etc. 

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

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

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

Durant el 2017 es van incorporar els recursos de la Vall de Llémena.  A partir del 2018 es van 

incorporar els recursos de la comarca de la Garrotxa i es va completar i ampliar la informació 

amb nous recursos d’interès pel visitant afegint-hi enllaços a Google Maps.  

Aquest 2019 s’ha anat actualitzant la web amb alguns nous recursos del territori. 
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Beques Odisseu 

Durant el 2019 s’ha publicat una nova convocatòria de Beques ODISSEU (Ajuts al Pràcticum), 

per a què joves universitaris puguin fer pràctiques remunerades a empreses de les zones rurals 

Són beques amb fons del DARP i la DG Joventut que financen part del cost de les pràctiques a 

les empreses que s’hi acullin. 
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COWOCAT_RURAL 

Des del 2014 ADRINOC participa  i col·labora en aquest projecte. Aquest 

2019 s’han mantingut  els contactes establerts amb els espais i s’ha 

procurat incorporar noves sinergies amb nous espais, així com fer 

acompanyament a la possible obertura de nous espais de coworking. 

Les accions realitzades al llarg del 2019 han estat: 

Acompanyament a nous espais de coworking 

Des del projecte s’ha fet assessorament a possibles promotors d’espais de Coworking a través 

de reunions via telefònica i visites en les que s’ha informat del projecte, s’ha plantejat 

diferents alternatives i models de gestió i s’ha valorat la seva viabilitat. 

Cal destacar que aquest any s’ha inaugurat un nou espai de Coworking a Olot: Ca-nyera, que 

s’incorpora al projecte. L’espai està ubicat en un edifici emblemàtic d’Olot, perfectament 

restaurat i adequat com a espai de co-treball. Està gestionat actualment per DinàmiG, Agència 

d'Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, un consorci creat l’any 2016 per l’Ajuntament 

d’Olot i el Consell Comarcal (http://www.dinamig.cat/agencia/). 

Aquest nou coworking, inaugurat el gener del 2019 ofereix un espai de treball per a 16 

professionals.  

http://www.dinamig.cat/agencia/
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Organització de trobades al territori ADRINOC 

31 de gener. Jornada “Coworking: una oportunidad para el desarrollo territorial y social” 

organitzada per la Red Nacional del Desarrollo Rural, amb el suport de Cowocat Rural al Núria 

Social (Olot). 

13 de setembre. Trobada de dinamitzadors del projecte Cowocat Rural a Guissona, on  es van 

presentar els resultats de les accions del projecte Rural and Go i Rural Pass i es va debatre 

l’estratègia del projecte de cares a noves anualitats. 

8 d’octubre. Trobada de dinamitzadors del territori ADRINOC on es va informar de les 

darreres novetats del projecte Cowocat Rural, com són el projecte Rural and Go i el Rural Pass.  
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Mapa de coworkers 

Al llarg de l’any s’ha treballat en mantenir actualitzat el directori/mapa de coworkers del 

territori ADRINOC amb delimitació de la seva àrea d’influència habitual.  

Dades actualitzades d’espais i professionals: 

Espai de coworking Número de 
coworkers 

Perfils professionals actuals 

Núria Social 10 2 Formació i lleure 
1 Educador social 
4 Assessors i facilitadors 
1 Dinamitzadora participació 
1 Dinamitzador agroecològic 
1 Fotògraf 

Canyera 0 

Cal Monjo 3 2 Traductors de suec 
1 Assessor d’empreses 

Coworking Navata 13 1 Dissenyadora gràfica 
1 Promotor d’espectacles i reparador 
d’electrodomèstics. 
3 Arquitectes, aparallador i 
paisatgistes. 
1 Programador web, GIS 
1 Traductora d’anglès 
2 Màrqueting online 
1 Economista 
1 Disseny i estampació textil 
1 Mediadora sistémica 
1 Facturació i administració 
1 Pedagog i formació Gestalt 
1 Enginyer químic 

La Rectoria 1 1 Formador d’empreses 

Viver Sant Gregori 3 1 Enginyeria energética 
1 Comercial agrícola 
1 Disseny industrial 

Néctar 2 1 Artista i gestora cultural 
1 Programador informàtic 

Total 32 
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Enquesta sobre la incidència del coworking 

També s’han realitzat 11 enquestes a coworkers de diferents espais, seguint el model 

d’enquesta establerta pel projecte Cowocat Rural que ens permeten definir un perfil 

aproximat dels espais, dels gestors i dels professionals que hi treballen. Els resultats d’aquestes 

enquestes queden recollits en l’informe del projecte. 

Creació de continguts 

Properament es procedirà a la creació d’un pòster per afavorir la comunicació entre els 

diferents espais i la col·laboració en projectes comuns. La proposta comptarà amb el disseny 

del mapa amb el logo d’ ADRINOC i COWOCAT RURAL per a la promoció als diferents 

coworkings i així difondre els avantatges que comporten aquests espais. 
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ADRINOC juntament amb Resilience.earth, i 

amb el suport del Consell Comarcal de la 

Garrotxa i dels consorcis SIGMA, CASG, 

DINAMIG, durant el 2018 van estar treballant 

amb la proposta de la Garrotxa com a prova 

pilot de Municipis en Transició. Aquest 2019 s’ha donat continuïtat a les accions pilot 

engegades durant l’anualitat anterior. 

Aquest projecte dona eines per a poder desenvolupar el concepte de Resilència Territorial 

contemplat en l’estratègia de desenvolupament d’ADRINOC. 

La iniciativa va néixer de la mà de Transition Network que va engegar un nou projecte 

anomenat “Municipis en Transició” per a promoure iniciatives de transició conjuntament amb 

l’administració pública de forma pilot i investigar com les administracions públiques locals i els 

agents de la societat civil treballen conjuntament per aconseguir aquest canvi de conducta cap 

a la sostenibilitat i resiliència. 

Resilience.earth va presentar la Garrotxa com a possible projecte pilot, i de les 71 iniciatives 

presentades al 2017 la Garrotxa ha estat entre les 6 seleccionades a nivell internacional. 

Resilence.earth, en representació de la societat civil , va proposar a ADRINOC com a entitat 

representat de l’administració. 

Els altres territoris seleccionats:  L’Ecobairro de Sao Paulo, Wekerle de Budapest, el barri 

Telheira de Lisboa, o les localitats de Santorso i Valsamoggia a Itàlia són els projectes que, 

juntament amb la Garrotxa, configuren el programa Municipis en Transició. 

La Garrotxa, territori resilient 

El projecte pilot “La Garrotxa, territori resilient” té la peculiaritat de no ser un sol municipi, 

sinó que és una comarca formada per vint-i-una entitats locals. La Garrotxa ha estat capaç de 

mantenir un fort nivell d’identitat i singularitat en un entorn de globalització.  

L’èxit de les transicions i transformacions socials i ecològiques que experimenta la Garrotxa es 

deuen a la capacitat innata de la regió de connectar les organitzacions i institucions públiques; 

la història dels moviments socials i laborals amb més d’un segle d’antiguitat; el clima polític i 

ambiental actual; els canvis significatius recents en els governs municipals; i una base 

apoderada i experimentada. 

Projecte Municipis en Transició (MiT) 
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A la Garrotxa existeixen més de 100 organitzacions locals i diverses administracions 

públiques que treballen per un canvi de paradigma, cap a un canvi sostenible. Aquests agents, 

amb els anys, han estimulat l’augment de la consciència i han creat l’espai polític per a un 

canvi social i ecològic positiu. 

La connexió entre aquestes organitzacions i les institucions públiques és, en bona part, la clau 

de l’èxit de les transicions i transformacions que experimenta la Garrotxa en el camí 

d’esdevenir un territori resilient. 

De l’estudi i mapatge de 35 experiències se n’extrauran conclusions útils per a la redacció 

d’un marc de referència clar sobre com la societat civil i els municipis poden ser el motor 

d’un canvi sostenible. Així com el disseny d’eines i metodologies que serveixin de suport a 

organitzacions i municipis de la Garrotxa i arreu del món, en el seu procés de transició cap a 

la resiliència territorial. 

Fases del projecte 

El projecte consta de tres fases: 

1. La primera fase fa referència a un treball pilot que parteix de la recerca d’exemples

existents de col·laboració entre la societat civil i les administracions públiques. Un

treball de recerca i desenvolupament que es fa amb l’estreta col·laboració de

Transition Hubs i Transition Network. Els resultats a la Garrotxa indiquen l’àmbit de

treball dels projectes transformadors actuals són: 50% socials, 28% ecològics, 22%

econòmics.

2. En una segona fase i durant el 2018, es van implementar accions pioneres sorgides de

l’anàlisi i avaluació prèvia. A partir d’aquí, se’n van extreure conclusions per a la

redacció d’un marc de referència clar sobre com els grups de transició i els municipis

poden ser el motor d’un canvi sostenible. Ja en aquesta fase, es va implementar una

sessió formativa amb tècnics de quatre organitzacions publiques garrotxines (CASG,

DINAMIG, IME, SIGMA), i es va continuar amb petites formacions.

Aquest 2019, s’ha treballat en dues accions pilot a la Garrotxa: potenciar de manera

coordinada la resiliència territorial, a partir de l’OBSERVATORI ECONÒMIC, ECOLÒGIC I

SOCIAL; i unes JORNADES DE TRANSICIÓ CAP A LA RESILIÈNCIA TERRITORIAL.

3. L’objectiu de la tercera fase és que els sis projectes pilot esdevinguin una comunitat de

pràctiques que comparteixi aprenentatges i acompanyi a altres municipis en el camí

cap a la transició col·laborativa i sostenible.
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Els agents transformadors implicats 

Els dos actors principals per a la posada en marxa del projecte “La Garrotxa, territori resilient”, 

són: 

L’equip d’experts ADRINOC - grup d’acció local de desenvolupament rural que treballa en 75 

municipis de la zona nord oriental de Catalunya- i Resilience Earth SCCL - una cooperativa 

sense ànim de lucre- que treballa per la resiliència de la comunitat, el desenvolupament 

regeneratiu i l’economia social. 

Paral·lelament, aquests actors principals reben el suport i la col·laboració de: 

Les organitzacions públiques CASG, DINAMIG, IME i SIGMA que actualment gestionen la 

majoria de serveis de la Garrotxa especialitzats en els àmbit de treball social, economia, 

educació i medi ambient. 

L’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa 

L’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa és un projecte que té la 

voluntat de disposar de dades objectives de la comarca, per tal de tenir-ne una visió 

transversal que abasti diferents aspectes i que permeti seguir una evolució temporal. 

L’Observatori es va iniciar l’any 2014 a iniciativa del Cercle EURAM Garrotxa i, a partir de 

l’edició del 2017 està coordinat per les següents entitats: 

o Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa, DinàmiG.

o SIGMA, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA.

o Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, CASG.

o Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, PNZVG.
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Des dels seus inicis, l’observatori ha estat un projecte col·laboratiu, que compta amb el suport 

de diverses organitzacions del territori que elaboren informes sectorials sobre els seus àmbits 

de treball. 

Accions Pilot 2019 de MiT 

1. Potenciar l’observatori de la Garrotxa a nivell social, econòmic i ecològic.

El principal objectiu d’aquesta acció pilot és potenciar l’observatori a través d’un

desenvolupament i sistematització d’indicadors per a poder-lo transformar en una eina

efectiva de presa de decisions entre les esferes polítiques i la societat civil.

En data de redacció d’aquest informe, les accions que s’han dut a terme han estat les 

següents: 

• Reformulació d’indicadors i generació d’indicadors centrats en punts de palanca.

• Relacionar el contingut de l’Observatori amb els objectius de desenvolupament

sostenible (ODS en endavant) de la ONU i amb objectius específics d’ODS

• Exploració de la utilització de la dinàmica de sistemes per a l’anàlisi d’indicadors.

Aquestes accions s’han dut a terme mitjançant: 

- 5 reunions estratègiques mensuals amb un comitè format per 15 tècnics d’alt

nivell i directors de consorcis de la comarca.

- 4 reunions mensuals de disseny i implementació tècnica amb un comitè format per

4 tècnics de 4 departaments diferents (DinàmiG,

SIGMA, CASG, PNZVG).

- 5 reunions de recerca profundes per desenvolupar

indicadors sistèmics, índexs i dinàmiques de

sistemes i indicar enllaços als ODS.

2. Conferència sobre resiliència basada en la terra

Aquesta jornada va tenir lloc el dies 24 i 25 de gener de 2019 a la Garrotxa i es va

desglossar en tres conferències dirigides a tres públics diferents (societat civil, tècnics de

l’administració pública i polítics) arribant així a un total de 281 persones.

• Conferència comunitària participativa oberta al públic

general amb l’objectiu de reforçar i ampliar el concepte

de resiliència (121 participants inscrits de 78 diferents

organitzacions).
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• Conferència tècnica i formació sobre Resiliència en el Territori amb l’objectiu

d’augmentar el coneixement dels professionals, treballadors públics i de les

comunitats sense cap ànim de lucre per desenvolupar estratègies i poder portar a

terme la resolució d’accions dins del marc de resiliència i així utilitzar el programa ODS

com a guia (123 participants inscrits de 69 diferents departaments i organitzacions).

• Conferència política, dirigida cap a responsables polítics (78 participants de 29

municipis diferents).

3. Participació en sessions formatives MiT

Els tècnics de Resilience.arth i ADRINOC van assistir a una sessió de formació i reunió

de 4 dies al febrer 2019 per avaluar el projecte MiT global i compartir experiències i

bones pràctiques.

4. Reunions de coordinació interna

• 17 reunions de disseny i coordinació del projecte Resilència.Earth i ADRINOC

• 13 reunions de l'equip principal entre el tutor de la MiT (Juan del Río), Resilència.Earth

i ADRINOC.

5. Seminaris de pràctiques de comunitat

• Es participen en 6 seminaris de pràctiques a la comunitat.

6. Webinars i seminaris oberts

• Participació en 5 seminaris oberts.

• Presentació en el webinar "Estratègies per apropar les comunitats i municipis junts ”

• Suport en el disseny del webinar “Comunitat Inclusiva Compromís ”

Resultats de les accions pilot  

A través de les accions pilot seleccionades, s’han aconseguit els següents impactes: 

• Canviar la visió política i redirigir-la cap a la resiliència.

• Potenciar la societat civil perquè participi i lideri iniciatives regionals cap a la

resiliència.

• Crear una xarxa i establir un pont entre consorcis i departaments.

Els resultats reals de les accions pilot seleccionades van superar àmpliament les expectatives 

inicials. Cal destacar que l’acció pilot de l’Observatori i l’acció pilot “Trainings” va inspirar un 

canvi en la direcció d’un grup de la societat civil que va començar a reunir-se durant l'octubre 

de 2018.  
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Durant el 2019, aquest grup ha col·laborat en una anàlisi participativa dels aspectes ecològics, 

socials i econòmics de la Garrotxa. Els més de 50 membres es reuneixen cada mes i utilitzen un 

model de punts de palanquejament per identificar reptes i solucions (el “iceberg” de Donnella 

Prats).  

Indicadors del projecte 

Indicadors del projecte des del seu inici fins a la data de redacció d’aquesta memòria: 

• 10 reunions de control quinzenal.

• 5 informes bimensuals a l’equip de MiT.

• 5 entrevistes d’avaluació de participants al final del projecte.

• 3 reunions d’avaluació al final del projecte (bàsiques, estratègiques i tècniques).

• 4 enquestes d’accions pilot a participants  (83 enquestats).

Comunicació 

Nombre d’impactes als mitjans de comunicació: 

• 5 anuncis informatius a Olot Televisió.

• 2 espots publicitaris a  Ràdio Olot.

• 7 articles en diaris i revistes locals i comarcals.

• 78 tuïts informant sobre les accions pilot.

Oportunitats 

Arran del projecte MiT, han sorgit  noves oportunitats com ara: 

• Possible futura col·laboració amb el Consell Assessor de Sostenibilitat per veure com la

Garrotxa podria col·laborar en el seu pla nacional d’implementació d’ODS.

• Possible participació a la Revisió Nacional Voluntària per al Fòrum polític d'alt nivell de

desenvolupament de la UNESCO.

• Possible futura col·laboració amb el coordinador de l’Hàbitat de l’ONU del Programa

de Resiliència Urbana per veure com la Garrotxa podria col·laborar en el seu pla

nacional d’implementació d’ODS.

• Promoure els objectius de MiT durant les campanyes electorals de les eleccions

europees i municipals i

• Vincular iniciatives de MiT amb altres projectes transnacionals europeus de naturalesa

similar.
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ADRINOC segueix treballant amb el projecte europeu “Sites 

Saint Michel en Europe”. L’objectiu d’aquest projecte és 

associar diferents espais patrimonials i monestirs dedicats a 

la figura de Sant Miquel que hi ha a Europa.

La idea és realitzar diferents accions en relació a les següents línies de treball: 

• Posada en valor del patrimoni: creació d’itineraris que uneixin aquests espais.

• Promoció de l’economia turística dels territoris.

• Consolidació d’una identitat europea d’aquests espais.

El projecte “Sites Saint Michel en Europe” es gestiona a través dels grups Leader dels territoris 

participants. El grup Leader coordinador del projecte és el GAL francès GAL du VELAY, a la regió 

Auvergne-Rhône Alpes, que representa el Rocher Saint Michel d’Aiguilhe. Els altres grups 

Leader participants són el GAL francès Terres Romanes en Pays Catalan, a la regió d’Occitània i 

que representa l’abadia de Sant Miquel de Cuixà, el GAL italià Escartons e Valli Valdesi a la 

regió del Piemont, representant de la Sacra di San Michele, i el grup Leader català ADRINOC, 

amb la presència del monestir de Sant Miquel de Fluvià al seu territori. 

L’associació “Réseau Européen des Sites et Chemins dédiés à St. Michel”, entitat que aglutina 

diferents espais de Sant Miquel, i en la qual també es vol participar des del projecte, té com a 

objectiu paral·lel al projecte reconquerir la marca “Itinerari cultural europeu” concedit en el 

seu moment pel Consell d’Europa. Aquest distintiu permetria associar aquests edificis i els seus 

òrgans de gestió sota un mateix paraigua, i crear un projecte comú de dinamització territorial, 

afavorint que aquests espais millorin la seva imatge turística i la seva visió europea. 

Aquest 2019 s’han realitzat les primeres actuacions conjuntes del projecte. El tret de sortida va 

ser la signatura de l’acord de cooperació per a la participació en el projecte, que va tenir lloc el 

divendres 22 de febrer a Lyon, al Conseil Régional Auvergne-Rhône Alpes. 

Sites Saint Michel en Europe 
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La següent actuació conjunta, va ser la primera trobada europea dels destins de Sant Miquel, 

que va tenir lloc del 3 al 6 d’octubre al Rocher Saint Michel d’Aiguilhe, a la regió francesa de 

l’Haute Loire. 

A la trobada, en la qual va participar ADRINOC i 

l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, es va inaugurar el 

GR-300 “Chemin de Saint Michel”, que surt de l’Aiguilhe i 

va en direcció al Mont Saint Michel. També va tenir lloc 

l’assemblea general del “Réseau Européen des Sites et 

Chemins dédiés à St. Michel”, xarxa a la qual l’Ajuntament 

de Sant Miquel de Fluvià ha manifestat la seva voluntat 

d’adherir-se. 

La següent actuació conjunta, va ser la primera trobada europea dels destins de Sant Miquel, 

que va tenir lloc del 3 al 6 d’octubre al Rocher Saint Michel d’Aiguilhe, a la regió francesa de 

l’Haute Loire. 

A la trobada, en la qual va participar ADRINOC i 

l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, es va inaugurar el 

GR-300 “Chemin de Saint Michel”, que surt de l’Aiguilhe i 

va en direcció al Mont Saint Michel. També va tenir lloc 

l’assemblea general del “Réseau Européen des Sites et 

Chemins dédiés à St. Michel”, xarxa a la qual l’Ajuntament 

de Sant Miquel de Fluvià ha manifestat la seva voluntat 

d’adherir-se. 

La trobada, que va servir de nexe d’unió de tots els participants al projecte, va posar de relleu 

que amb aquest projecte transnacional s’aconseguirà que els espais patrimonials vinculats a la 

figura de Sant Miquel millorin la seva imatge i aconsegueixin ser un pol d’atracció turística de 

la zona, fomentant així un turisme estable i durador, conscient i respectuós del patrimoni i del 

territori. 

Actualment s’està treballant en la definició d’una estratègia de màrqueting conjunta, coherent 

i global, que s’acabarà desenvolupant al 2020 amb un pla de comunicació concret i una imatge 

general del projecte 
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Al llarg del 2019, ADRINOC ha participat en diferents activitats arreu del territori vinculades a 

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

27 de febrer de 2019, Olot, VII Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural 

El 7è Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural és una continuïtat dels que s’han celebrat. 

El fòrum pretén ser un punt de trobada on els joves emprenedors del món rural que vulguin 

iniciar una activitat puguin aprendre d’experiències iniciades per altres joves que han 

aconseguit portar la seves idees empresarials a bon port. 

La trobada està organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 

amb la col·laboració del grup Leader ADRINOC i del Centre Integral de Formació Professional 

de la Garrotxa. 

Altres activitats realitzades al llarg del 2019 
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Jornades PATT 

Les Jornades PATT, són jornades formatives 

que s’acullen al programa de transferència 

tecnològica del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

Al llarg del 2019, ADRINOC ha organitzat 3 

jornades formatives: 

✓ Centres eqüestres: idees per la gestió i comunicació eficient, Figueres, 10 de juny de

2019 (6 assistents).

✓ El Balanç Social, un instrument d’avaluació social, Sant Gregori 20 de novembre de

2019 (14 assistents)

✓ La pedra seca com a recurs per al desenvolupament d’un territori, Castelló

d'Empúries, 17 de desembre de 2019 (27 assistents)

Visites i intercanvis d’experiències  

Al llarg del 2019 ADRINOC ha atès i participat en les següents visites d’altres territoris i 

participat en intercanvis d’experiències: 

• 12 i 13 de febrer. Visita “Al Teu Gust”. Un grup del  Pallars visita diferents empreses

agroalimentàries de la Garrotxa.

• 21 al 24 de febrer. MiT Pilots Meeting 2019. Telheiras – Lisboa (Portugal)

• 29 de maig. Visita Garrotxa, Comissió Seguiment PDR. (Olot)

Assistència a esdeveniments 

Al llarg del 2019 ADRINOC ha assistit i participat en varis esdeveniments, a destacar: 

• 17 d’abril. Trobada de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i els Grups d’acció local (Solsona)

• 8 de maig. Jornada co-creació Espai Cràter (Olot).

• 8 de novembre de 2019. Sessió dedicada a la governança i a l’organització. Organitza:

Observatori de la Garrotxa (Olot)

• 21 de novembre. Jornada de formació: nous estils de relació en els equips de gestió

(Manlleu)
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Participació en el Consell de Direcció de DinamiG 

ADRINOC forma part i participa en el Consell de Direcció de 

DinamiG, Agència d’innovació i desenvolupament de la 

Garrotxa. 

Al llarg del 2019, amb una periodicitat mensual, s’han realitzat diferents sessions del Consell 

de Direcció. 

Comissió Tècnica de la CETS 

ADRINOC forma part de la Comissió Tècnica de la Carta 

Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de la zona 

Volcànica de la Garrotxa. 

Al llarg del 2019 s’han realitzat diferents sessions de la comissió per tirar endavant el seu 

Programa d’Actuacions 2016 – 2020. 

Participació reunions d’Empordà Turisme 

ADRINOC ha participat en diferents Comitès de pilotatge de 

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

es tractaven els temes del turisme sostenible. 

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



a 31 de desembre de 2019 

Amb el finançament de: 

I el suport de: 




