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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 (grup d’acció local) creada per gestionar 
l’aplicació de la metodologia Leader en el seu àmbit territorial, que compta amb la 
representació dels principals agents públics i privats del territori.   

La seva  principal tasca és la gestió dels ajuts Leader, integrats en el Programa del Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR). Aquests ajuts, cofinançats per la Generalitat de 
Catalunya i la Unió Europea, tenen la finalitat de fomentar la diversificació de les economies 
rurals i incentivar el teixit econòmic d’aquestes zones.  

Així, una de les funcions principals és la de fer progressar projectes empresarials o 
professionals que tinguin com a base una gestió responsable, així com la de generar 
oportunitats de futur per a les persones del territori per tal d’aconseguir un nivell de 
desenvolupament econòmic, d’ocupació i de benestar sostenible. 

A part dels ajuts Leader, ADRINOC treballa en diferents projectes de cooperació per tal de 
dinamitzar el teixit productiu dels municipis rurals. La cooperació Leader aporta un valor afegit 
als territoris rurals perquè suposa una entesa entre diferents grups i agents per marcar un 
camí o objectiu compartit: la realització d’un projecte on tothom pot guanyar i on tothom 
aprèn. 

L’any 2020 ha estat un any marcat per la irrupció de la pandèmia de la covid-19, fet que ens ha 
portat a replantejar tant el funcionament de l’entitat com l’estratègia a seguir en determinats 
projectes. Però malgrat les dificultats viscudes aquest any, el territori ha tirat endavant nous 
projectes empresarials que s’han pogut acollir a les iniciatives Leader, i hem seguit treballant 
en projectes de desenvolupament estratègic de les zones rurals a través dels diferents 
projectes de cooperació dels grups d’acció local catalans. 

Així, en aquesta memòria podreu trobar un resum de les actuacions que des d’ADRINOC hem 
portat a terme al llarg del 2020 tant a nivell d’ajuts Leader com de projectes de cooperació. Us 
animem a consultar-la! 
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L’àmbit d’actuació d’ADRINOC en el període PDR 2014-2020 engloba 75 municipis de de les 
comarques de la Garrotxa (tota la comarca), l’Alt Empordà (39 municipis), Osona (6 municipis), 
la Selva (5 municipis), el Gironès (3 municipis) i el Pla de l’Estany (1 municipi). 

Aquest extens territori comprèn una diversitat àmplia de paisatges que van des de les 
serralades prelitorals i transversals catalanes (entre elles les Guilleries i el Collsacabra), passant 
per la zona volcànica de la Garrotxa i la plana empordanesa fins a la serra de l’Albera com a 
culminació dels Pirineus. A més a més, cal destacar que aquest territori té un elevat 
percentatge d’espais d’interès natural sota protecció i un important índex de terreny 
muntanyós.   

Pel que fa a l’activitat econòmica, aquest àmbit territorial té un teixit industrial tradicional i 
consolidat, mentre que el major dinamisme es concentra en el sector serveis; s’observa, 
també, que les activitats econòmiques es concentren en punts específics del territori d’elevada 
densitat de població i properes a les principals infraestructures de comunicació. Així, es pot 
considerar que la necessitat del territori és la diversificació econòmica per tal de contrarestar 
l’elevat grau d’especialització de determinades activitats del sector agroalimentari i 
l’atomització de l’activitat en indrets específics del territori. 

Superfície: 2.149,26 km2 

Població: 91.705 habitants 

Densitat de població: 42,67 hab./km2 

Nombre de municipis: 75 municipis 
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Municipis de l’Alt Empordà (39 municipis): Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, 
Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, 
Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-
saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de 
Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, 
Vilanant i Vilaür 

Tots els municipis de la Garrotxa (21 municipis): Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, 
Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, Les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de 
Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les 
Fonts, Santa Pau, Tortellà, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas 

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

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

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

Municipis del Gironès (3 municipis): Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena 
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El punt principal de l’estratègia consisteix en esdevenir un territori glocal a partir de la 
resiliència territorial i de la innovació social i empresarial, sense deixar de treballar en el marc 
de la Responsabilitat Social Territorial des d’una perspectiva transversal. D’aquesta manera, 
es vol seguir treballant en el foment de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), principal eix 
de l’anterior estratègia i amb la qual s’han aconseguit molts bons resultats; però en aquesta 
ocasió es donarà especial èmfasis en la innovació tant pel que fa  a les activitats econòmiques, 
com en el marc de relació entre les entitats públiques i privades.  

L’Associació es proposa desenvolupar aquest objectiu a través de quatre pilars. Es vol, en 
primer lloc, implicar els joves en la innovació rural i sumar esforços per retenir el talent. Com 
a segon pilar, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació i el dinamisme econòmic, es reforçaran 
sectors no tradicionals per tal de contribuir a la diversificació i es vetllarà perquè qualsevol 
activitat arribi arreu del territori. En tercer lloc, es promourà la innovació i la transferència de 
coneixement, donant suport específicament a xarxes i projectes que promoguin la qualitat i les 
propostes innovadores. Finalment, amb l’objectiu d’assegurar una gestió dels recursos 
sostenible i contribuir a la mitigació del canvi climàtic,  es proposa impulsar l’autosuficiència 
energètica i la generació de nous models de gestió que permetin mantenir el paisatge i la 
preservació del patrimoni natural.  

Aquests quatre pilars es tradueixen en diverses propostes genèriques i altres de caire 
transversal. En l’àmbit dels joves, es destinaran esforços per a generar oportunitats per la 
població qualificada i per la inclusió laboral dels joves facilitant-los formació 
professionalitzadora.  

Pel que fa a l’àmbit de l’economia i l’ocupació, caldrà desenvolupar i enfortir nous sectors 
d’activitat, més enllà dels tradicionals, vinculats a ocupacions d’alta qualificació i valor afegit. 
Així mateix, es vol promoure projectes d’innovació social i economia col·laborativa que donin 
resposta a les necessitats socials; impulsar la implantació d’activitats locals i de proximitat 
per combatre el despoblament en les zones més desfavorides; i incentivar l’aparició d’un 
sector quinari, actualment incipient, que comporti el desenvolupament de projectes intensius 
en capital humà, tot aplicant noves formes de gestió i de relacions empresarials.  

En tercer lloc, pel que fa a la innovació i la transferència de coneixement, els esforços se 
centraran en donar suport a propostes innovadores en turisme de qualitat amb l’objectiu de 
diversificar, desestacionalitzar l’oferta existent i atraure nous visitants; es promouran 
productes i serveis innovadors en els sectors agroalimentari i industrial; i es treballarà per 
establir xarxes intersectorials i de cooperació públic-privada.  

Estratègia 
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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 de tancament d’aquesta memòria, l’equip tècnic de l’entitat és el següent: 

• Gerent: Jordi Terrades Burniol 
• Equip tècnic: Sílvia Vidal Dolset, Muntsa Gisbert Marquès i Maite Oliva Alsina 
• Auxiliar administrativa seu Garrotxa: Raquel Tasa Lorenzo 

Tot i la situació d’alarma sanitària que s’ha viscut aquest 2020, i com no podia ser d’altra 
manera, considerant que, malgrat l’estat d’alarma s’havia d’intentar garantir la continuïtat en 
la prestació dels serveis per afavorir en la mesura del possible un ràpid suport a les empreses i 
a l’economia local, es van establir mesures organitzatives per salvaguardar la salut i la 
seguretat dels ciutadans i dels treballadors en un marc de responsabilitat social per contribuir 
a l’alentiment de la propagació de la malaltia. És per aquest motiu que, des del 16 de març de 
2020, el personal d’ADRINOC ha estat realitzant, en la mesura possible, les seves funcions a 
distància teletreballant.  

Amb l’objectiu d’una millora contínua, aquest 2020 ha estat l’any en el qual tots els grups 
Leader catalans hem treballat a fons amb la implementació de l’administració electrònica en la 
tramitació tant dels ajuts (en totes les seves fases) com dels projectes de cooperació, com 
també a nivell de funcionament intern de l’organització. Això ha significat també la 
implementació d’un nou gestor documental, una eina que ha de permetre l’agilització de 
processos i el treball col·laboratiu. Això ha comportat, per tant, moltes hores de formació 
interna de tot l’equip i també formació complementària: 

DADES BÀSIQUES     
  SEU SUBSEU 
Adreça Av. Onze de Setembre, 22, 2n pis C/ Nou, 48, 3r pis 
Codi Postal 17800 17600 
Població Olot Figueres 
Província Girona Girona 
Telèfon 972 27 16 00 (ext.2) 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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• 1, 3 i 8 de juny, Taller formatiu contractació pública responsable (6 hores). Organitza: 
Ateneus cooperatius.  

• 13, 20 i 27 de novembre, Curs administració electrònica (6 hores). Organitza: Diputació 
de Girona. 

 

El 2020 també ha estat l’any en què ADRINOC ha començat l’autoavaluació intermèdia de la 
seva estratègia de desenvolupament local amb l’objectiu de començar a treballar en el  
plantejament de l’estratègia del nou període. Així, amb aquesta autoavaluació es pretenia 
identificar desviacions i àrees de millora i proposar canvis per a donar millor cobertura a les 
necessitats actuals i poder, en un futur, obtenir millors resultats. També discernir l’eficàcia dels 
objectius de l’estratègia per complir l’objectiu P6 del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya, que és “fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament 
econòmic a les zones rurals”. 

Per a aquesta autoavaluació s’han tingut en compte diversos indicadors quantitatius i 
qualitatius (dades pròpies i de context) i també s’ha demanat la col·laboració als diferents 
agents que, d’una manera o altra, tenen relació amb ADRINOC, a través d’una enquesta de 
participació que ha permès treure resultats útils per poder contribuir a la millora de l’entitat. 

Un cop analitzades les dades aportades s’ha fet evident que ADRINOC ha treballat molt pel 
territori i ha aconseguit dinamitzar-lo. Amb el seu treball ha incidit en aspectes com la 
diversificació territorial, l’acompanyament a les empreses, la creació d’ocupació i la creació de 
xarxes i sinergies entre els agents que hi actuen. També es constata un alt nivell d’aprovació i 
execució dels ajuts, i la bona valoració de l’acompanyament rebut per les empreses 
participants. No obstant, tot i la feina feta, cal seguir treballant en la millora contínua i la 
recerca de novels línies de treball, com ara l’economia circular o les desigualtats socials, 
aspectes també rellevants de l’estratègia però que fins al moment no s’han treballat a fons des 
d’ADRINOC. Nous reptes, doncs, que s’hauran d’afrontar d’ara en endavant. 

 

Els òrgans de govern d’ADRINOC són l’Assemblea General i la Junta Directiva.  

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l'Associació i n’ostenta la seva representació. Està 
constituïda per trenta socis, onze socis del sector públic i dinou socis privats. En l’anualitat 
2020 s’ha reunit 2 vegades, la primera presencialment i la segona per mitjans telemàtics degut 
a la situació de crisi sanitària del moment. 



 

10 
 

ENTITAT REPRESENTANT 
Diputació de Girona Eduard Llorà Cullet 
Cambra de Comerç de Girona Patrícia Masias Blanch 
CCOO Raül Valls Lucea 
UGT Xavier Casas Roqué 
Unió de Pagesos de Catalunya Jordi Vilarrasa Vilanova 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya Aleix Perarnau i Morera 
Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya Isabel Castanyer Monteis 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels EIN de l'Alta Garrotxa Bernat Sanz Fernández 
Associació Turisme Garrotxa Marc Puig Bosch 
Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa Tomàs Feliu Bassols 

Consell Comarcal de la Garrotxa 
 

Santi Reixach Garriga 
Lluís Amat Batalla 
Mònica Boix Pagès 
Miquel Palomeras Anglada 
Jordi Güell Güell 

Fundació Privada d’Estudis Superiors d’Olot Ariadna Villegas Torras 
Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa Francesc Xavier Puig Oliveras 
Fundació Kreas Mònica Furtet Cordero 
Associació Cercle Euram Garrotxa Josep Maria Ginabreda 
Associació de Joves Empresaris de la Garrotxa Jana Vila Rovira 
Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà Carles Tubert i Pagès 
Associació Empordà Turisme Agustí Badosa Figueras 
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 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà 
 

Alfons Vila Cuadrado 
Pere Moradell Puig 
Anna Palet Vilaplana 
Remei Costa Reig 
Mercè Bosch Romans 

Parcs Naturals de l'Alt Empordà Ponç Feliu Latorre 
Fundació Clerch i Nicolau Maite Oliva Alsina 
Cabrerès Associació de Comerciants Albert Codina Mas 
Ajuntament de l’Esquirol Sílvia Grau Parramon 
Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor Josep Oriol Serrà Mandriles 
Idea GC-Idea Grup Cultural, Associació de Gestió Integral de Serveis 
Socioculturals 

Francesc Xavier Farrés 
Berenguer 

Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí Marc Garcia Nadal 
Mancomunitat de la Vall del Llémena M. Dolors Arnau Auguet 
Associació de comerciants i empresaris Sant Gregori-Vall de Llémena Sònia Guerrero Guerrero 
TOTAL = 32 SOCIS (21 privats i 11 públics) 
40 MEMBRES REPRESENTANTS DE LES ENTITATS SÒCIES (21 privats i  19 públics) 
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Pel que fa a la Junta de l’entitat, la seva composició en la data d’abast d’aquesta memòria és la 
següent: 

 

Número de Juntes realitzades al llarg del 2020: 5 ( 1 junta presencial i 4 juntes online donades 
les circumstàncies provocades per la crisi sanitària de la covid-19) 

 

 

            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 Marc Puig Bosch 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 

Associació 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 Empordà Turisme Agustí Badosa Figueras 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 M. Dolors Arnau Auguet Vocal 

Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí Marc Garcia 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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A banda, com a suport als òrgans de decisió es disposa també d’una Comissió tècnica. 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 i té com a objectiu vetllar per la competència 
i l’eficiència de tot el procés de gestió dels ajuts Leader.  

Composició de l’actual Comissió tècnica: 

ENTITAT I CÀRREC NOM 

Gerent ADRINOC Jordi Terrades 

Tècnica ADRINOC Muntsa Gisbert  

Tècnica ADRINOC Sílvia Vidal 

OC DARP Garrotxa Montserrat Colàs 

OC DARP Alt Empordà Jordi Vergés  

OC DARP La Selva Carles Ros 

En l’anualitat 2020 la comissió tècnica s’ha reunit  2 vegades. 
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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 2020 ADRINOC ha participat en totes les reunions mensuals de coordinació gerents 
GAL– ARCA i en les juntes i assemblees organitzades per ARCA:  
 
Junta Directiva:  

• Barcelona, en data 13 de febrer de 2020 – 15:00h (Junta Extraordinària) + Formació als 
càrrecs electes sobre desenvolupament rural 

 Manresa, en data 3 de març de 2020 – 10:00h (Junta Extraordinària)  
 ON-LINE, en data 9 d’abril de 2020 – 09:00h (Junta Ordinària)  
 ON-LINE, en data 30 de juny de 2020 – 9:00h (Junta Extraordinària)  
 ON-LINE / Seu CTFC, en data 30 de juliol de 2020 – 10:30h (Junta Ordinària)  
 ON-LINE, en data 3 de setembre de 2020 – 12:00h (Junta Extraordinària)  
 ON-LINE, en data 16 de setembre de 2020 – 13:00h (Junta Ordinària)  
 ON-LINE, en data 10 de novembre de 2020 – 12:00h (Junta Extraordinària)  
 ON-LINE, en data  4  de desembre de 2020 – 11:00h (Junta Extraordinària ) 
 ON-LINE, en data 15 de desembre de 2020 – 11:00h (Junta Ordinària) 

 

Assemblea General:  
 ON-LINE, en data 26 de maig de 2020 – 11:00h (Assemblea Extraordinària)  
 ON-LINE / Seu CTFC, en data 30 de juliol de 2020 – 13:00h (Assemblea Ordinària)  
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 ON-LINE, en data 15 de desembre de 2020 – 13:00h (Assemblea Ordinària)  
 
També ha participat en les següents jornades i formacions organitzades per ARCA: 
 

 Ponència Ramon Gras – 1 d’abril (Sessió ON-LINE a càrrec del Sr. Ramon Gras, 
investigador de la universitat de Harvard i cofundador de l’Aretian Urban Analytics and 
Design. La ponència s’ha centrat en explicar el model d’anàlisi territorial que està 
desenvolupant el seu grup de recerca, així com les seves aplicacions a l’hora d’orientar 
l’oferta agroalimentària) 

 WEBINAR 1: Eines i Recursos Financers  –  7 de maig (Sessió informativa amb 
Coop57 i l’Institut Català de Finances, amb l'objectiu de presentar als grups Leader 
eines i recursos financers que ajudin a fer front a les conseqüències de la covid-19) 

 WEBINAR 2: Fibra Òptica, innovació social i XAFOGAR – 21 de maig (Sessió 
entorn la implantació de la fibra òptica als territoris rurals catalans. La jornada ha 
comptat amb la presentació del projecte “XAFOGAR”, una iniciativa sorgida del Consell 
d’Alcaldes de la Garrotxa per accelerar la implantació d’una xarxa de fibra òptica 
mancomunada a la comarca. Així com amb la “Fundació Guifi.net”, amb una llarga 
experiència en el desplegament de la fibra òptica al territori) 

 WEBINAR 3  Plataformes de distribució i venda d'aliments durant la covid-19 – 4 
de juny (Sessió informativa amb Arran de Terra i  Unió de Pagesos, amb l'objectiu de 
presentar als grups Leader algunes de les plataformes de distribució i/o de venda 
d’aliments que han sorgit arrel de l’alerta sanitària) 

 WEBINAR 4 Mesures del SOC per combatre la COVID-19 – 18 de juny (Sessió 
informativa entorn les mesures i les accions que té previstes el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) per combatre l’impacte que ha tingut i tindrà la COVID-19 a 
Catalunya, i en especial a les zones rurals. Una sessió de treball i debat que ha 
comptat amb la participació Susana Díaz, subdirectora general de Polítiques Actives 
del SOC) 

 

Aquest 2020 també ha nascut “Som Rurals, Som Futur”, el butlletí informatiu dels Grups 
d'Acció Local de Catalunya i ARCA, en resposta a la situació d’emergència derivada de la covid-
19 amb l’objectiu de recopilar tota aquella informació d’utilitat per a la ciutadania, teixit 
empresarial, agents i institucions dels 
territoris rurals. Amb l'objectiu de 
visibilitzar, doncs, aquesta tasca, 
s’han iniciat un seguit de butlletins 
temàtics per presentar projectes, 
resultats i, el més important, els seus 
protagonistes. 
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Enguany ARCA i els grups Leader catalans també han 
participat en l’SmartCatalonia Challenge, el concurs 
d’innovació oberta promogut pel Departament de 
Polítiques Digitals en el marc de l’estratègia 
SmartCatalonia per incentivar les pimes i startups 
tecnològiques a crear solucions que donin resposta 
als reptes que plantegen municipis i entitats del país. 

En la seva sisena edició, dedicada a la transformació 
del medi rural, ARCA en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, ha estat l’encarregada de plantejar els 5 reptes a què han hagut de donar 
resposta les empreses participants: 

 Circuïts i alimentació de proximitat. Com afavorir la venda de productes 
agroalimentaris locals, artesans i de qualitat dels petits productors catalans. 

 Transport i mobilitat rural. Com afavorir la mobilitat de la població rural per accedir a 
béns i serveis bàsics. 

 Qualitat i servei sanitari quotidià. Com oferir atenció sanitària no urgent a distància per 
a la població rural. 

 Relleu rural, noves i velles oportunitats. Com afavorir el relleu generacional en entorns 
rurals per evitar el despoblament, entre d’altres. 

 Perfils qualificats per entorns rurals. Com facilitar la cerca i captació de perfils 
qualificats en empreses rurals. 
 

Així, ADRINOC ha participat en els següents actes: 

• 5 de març. Presentació Reptes Smart Cat Challenge 2020. Serveis Centrals del DARP 
(Barcelona) 

• 29 de setembre. Gran Final SmartCatalonia Challenge 2020. Sessió on-line. 
 
Les solucions innovadores basades en tecnologies digitals avançades proposades per les 
empreses Shotl, Easy2bwise, Sense4Care i Maccion van ser les guanyadores.  
 

Primer premi: Shotl. Es tracta d’un programari que permet als operadors de transport oferir 
transport a demanda, sense rutes ni horaris fixos sinó que el recorregut es crea en temps real 
segons les peticions fetes a través d'una App. Es proposa provar-la per a la connexió entre 
Calaf i els municipis de l'Alta Segarra.  

Segon premi: Easy2bwise. Es tracta d’una aplicació per a la captació i gestió del relleu 
generacional en l’àmbit rural, una solució on-line completa que permet captar de forma 
automàtica tant els nous casos de relleu com les persones interessades en l’entorn rural, per 
proposar les més adequades per a cada cas. 
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Tercer premi: STAT-ON. El projecte de Sense4Care és una solució que permet la monitorització 
de forma remota d’un malalt de Parkinson en àrees rurals. L’STAT-ON és un dispositiu mèdic 
certificat que ha obtingut reconeixement científic rellevant. 

Premi extraordinari: Volta. La solució que proposa l’empresa Maccion és una plataforma de 
logística circular compartida per a una economia de proximitat, al servei tant dels consumidors 
que busquen proximitat en les seves compres com dels petits productors i establiments que 
volen augmentar vendes i reduir costos logístics. 
 

 

 

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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Durant l’anualitat 2020 s’han rebut més de 60 consultes relacionades amb els ajuts Leader i 
s’han gestionat les convocatòries d’ajut Leader següents:  

 

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. 

En aquesta convocatòria d’ajuts, ADRINOC va rebre un total de 40 sol·licituds, a les quals 22 
se’ls va poder emetre resolució favorable un cop analitzada tota la documentació i atès el 
pressupost disponible i aprovat per aquesta anualitat. Finalment, però, només es varen 
certificar 20 d’aquestes sol·licituds donat que dos expedients va renunciar a l’ajut concedit. 

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

Projectes certificats convocatòria ajuts Leader 2018 
 

Comarca Projectes Import inversió % mitjà de l'ajut Import ajut 
Alt Empordà  6 451.762,33€ 32,86% 148.442,21€ 
Garrotxa 9 1.558.726,75€ 19,83% 309.158,40€ 
Gironès 4 397.602,27€ 28,21% 112.168,38€ 
La Selva 0 - - - 
Osona 1 71.843,69€ 34,00% 24.426,85€ 
Pla de l'Estany 0 - - - 
TOTAL 20 2.479.935,04€ 23,96% 594.195,84€ 

 

En relació a la certificació dels ajuts Leader d’aquesta anualitat, destacar que degut a la 
situació de crisi sanitària del moment, el DARP va flexibilitzar molt la tramitació dels 
expedients, facilitant així la realització de molts tràmits. 

 

 

 

Ajuts Leader 
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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. 

En aquesta convocatòria d’ajuts, ADRINOC va rebre un total de 32 sol·licituds, tot i que dues 
d’aquestes sol·licituds es varen entrar per duplicat, per tant es comptabilitzarien 30 sol·licituds 
efectives. No obstant, només a 22 se’ls va poder emetre resolució favorable atès el pressupost 
disponible i aprovat per aquesta anualitat. Tot i això, degut a la crisi sanitària i econòmica 
patida aquest 2020, una empresa beneficiària de l’ajut finalment va renunciar-hi. 

Així, a aquests 21 projectes se’ls ha estat acompanyant i assessorant durant el 2020 per tal que 
les seves inversions es duguin a terme i puguin certificar el seu ajut de cares a l’anualitat 2021. 

Les xifres finals d’aquesta convocatòria d’ajuts han estat, doncs, les següents (sense comptar la 
renúncia – import que possiblement es podrà reassignar durant l’anualitat 2021):  

Projectes aprovats convocatòria ajuts Leader 2019 
 

Comarca Projectes Import inversió % mitjà de l'ajut Import ajut 
Alt Empordà  8 1.304.630,96€ 27,70% 361.369,03€ 
Garrotxa 13 1.087.741,51€ 22,17% 241.133,53€ 
Gironès 1 27.781,54€ 35,00% 9.723,54€ 
La Selva 0 - - - 
Osona 0 - - - 
Pla de l'Estany 0 - - - 
TOTAL 22 2.420.154,01€ 27,63% 668.635,61€ 

 

 

El 17 d’octubre de 2020 es va obrir la sisena convocatòria d’ajuts Leader, que correspon a la 
següent convocatòria d’ajuts:  

Convocatòria 2020: Ordre ARP/164/2020, de 24 de setembre, 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/2517/2020, de 9 d'octubre. 

D’aquesta sisena convocatòria, al igual que s’havia fet amb les anteriors, es van fer anuncis a 
premsa per a la seva difusió i falques publicitàries a les ràdios locals, però només es va realitzar 
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una sessió informativa en línia per donar-ne a conèixer tots els detalls (sessió que també es va 
enregistrar, fet que va permetre penjar el vídeo a la web d’ADRINOC per deixar-lo accessible 
en tot moment) : 

Dimecres 14 d’octubre de 2020 
10.00h – Sessió informativa ajuts Leader 2020 (per videoconferència a través de la 
plataforma Zoom) 

 
En la data d’elaboració i tancament d’aquest informe, la convocatòria 2020 ha rebut un total 
de 35 sol·licituds, en les quals s’està treballant en la seva  tramitació i gestió per dur a terme el 
procés d’elegibilitat durant el 2021. 

Projectes presentats convocatòria ajuts Leader 2020 
 

Comarca Projectes Import inversió % mitjà de l'ajut Import ajut 
Alt Empordà  7 1.114.324,94€ pendent pendent 
Garrotxa 23 5.234.594,18€ pendent pendent 
Gironès 4 1.001.239,98€ pendent pendent 
La Selva 1 272.183,52€ pendent pendent 
Osona 0 - pendent pendent 
Pla de l'Estany 0 - pendent pendent 
TOTAL 35 7.622.342,62€   
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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 2020 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.  

Aquest 2020, i donat les circumstàncies sanitàries de la covid-19, algunes de les accions 
previstes a l’inici del període s’han hagut de modificar i adaptar a la nova situació de crisi 
sanitària. Així doncs per aquest motiu, moltes de les accions s’han hagut de dur a terme en 
format on-line mitjançant les plataformes digitals. No obstant, l’activitat del projecte no s’ha 
aturat.  
 
Campanya de comunicació per donar a conèixer la situació dels centres davant la crisi 
sanitària 

Amb l’inici de l’estat d’alarma, el neguit entre els centres eqüestres va anar en augment. Les 
informacions que anaven sortint eren complexes i difícils d’aplicar al sector eqüestre, ja que 
aquest sector té unes peculiaritats molt concretes. La principal font d’ingressos dels centres 
eqüestres, les classes d’escola, es van veure reduïdes a 0, mentre que les despeses necessàries 
per al manteniment tant dels cavalls com del centre seguien essent les mateixes. 
 
Per aquest motiu es va crear la comissió de comunicació que de la que en va resultar la 
redacció d’un manifest que versava sobre la necessitat de dur a terme un desconfinament 
responsable del sector. Aquest manifest es va redactar en quatre idiomes (català, castellà, 

Projectes estratègics 



 

25 
 

anglès i francès) i es va difondre a institucions, mitjans de comunicació i xarxes socials, tant del 
projecte com dels mateixos centres eqüestres, aconseguint que se n’obtingués ressó a 
televisions local (com TV Girona en dues ocasions) o a ràdios locals. 
 
Paral·lelament, i per tal de mostrar en imatges la feina que calia seguir fent des dels centres 
eqüestres tot i el tancament, es va elaborar també un vídeo amb imatges proporcionades pels 
mateixos centres. Se’n van fer quatre versions: català, castellà, anglès i francès, i també es va 
difondre a través de xarxes i es va publicar al canal de You Tube del projecte. 

 

IV Edició de Dia a Cavall 

El Dia a Cavall té 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. 

Per aquesta quarta edició els professionals del sector 
havien pensat seguir amb la mateixa temporització de la 
III edició, celebrar el Dia a Cavall al mes de maig i oferir 
la possibilitat de participar-hi a tots les centres eqüestres 
de tot Catalunya. 

Però degut a la covid-19, aquest 2020 es va convenir 
canviar el format de Dia a Cavall i es va decidir fer-lo de 
forma virtual evitant així l’aglomeració de gent i seguint 
els consells de les mesures sanitàries vigents del 
moment. 

Així, veient que Dia a Cavall és una plataforma pels 
centres per a donar-se a conèixer, es va pensar en una 
versió virtual del Dia a Cavall. Tenint en compte que 
l’objectiu de portes obertes és viure l’experiència de 
relacionar-se amb un cavall; si bé enguany no es podria 
fer en primera persona, es va pensar en que els protagonistes fossin genets i amazones que 
expliquessin què se sent muntant o estant amb cavalls. 

Així, en el marc de Dia a Cavall no només es va fer difusió dels centres participants, també es 
va fer un vídeo resum de les sensacions que es tenen en contacte amb els equins. Una manera 
de mostrar les sensacions que se senten quan s’està envoltat de cavalls, independentment de 
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l’edat i amb la veu dels mateixos protagonistes. Complementàriament també es va dur a terme 
una campanya de difusió a les diferents xarxes socials.  

Així, es va demanar als centres que enregistressin als seus alumnes tot demanant-los: “què és 
per tu muntar a cavall?” O “què és per tu estar amb cavalls?” L’únic requisit és que la resposta 
havia de ser en un sol mot. 

D’aquesta manera, s’ha creat un vídeo per cada 
centre que s’han anat difonent a les xarxes 
socials de Dia a Cavall (Instagram i Facebook) i 
que s’han proporcionat als mateixos centres 
(amb les seves dades de contacte) per tal que 
també en puguin fer difusió. 

En posterioritat, el 4 d’octubre, es va estrenar 
a xarxes i web un vídeo resum amb tots els 
àudios dels diferents protagonistes dels vídeos 
i, per tal que tothom s’hi pogués sentir 
identificat es van utilitzar imatges lliures de 
llicència tant de cavalls com de ponis. 
D’aquesta manera no s’els podia relacionar 
amb cap club hípic en concret.  

Per donar a conèixer aspectes curiosos de 
l’equitació també es va preparar un Quizz. Cada 
diumenge des que es va iniciar la campanya de 
vídeos (el 17 d’agost es va publicar el primer) es 
penjaven 3 històries amb preguntes sobre 
aquest món, ja fos de comportament, de 
morfologia o etologia. En el moment de respondre, es podia saber ja si l’opció marcada era la 
correcta. 

 

Trobades Interdisciplinàries en TAC  

Les accions del grup de Teràpies Assistides amb Cavalls han anat evolucionant des de l’inici del 
projecte ja que s’ha detectat un canvi en el perfil dels participants. Així, s’ha passat de 
persones acabades de llicenciar, amb ganes d’engegar projectes personals, a professionals que 
ja es troben treballant en el sector però amb ganes de rebre formacions complementàries. 
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Per aquest motiu es va programar una formació teòrico-pràctica sobre coaching amb cavalls a 
càrrec de Talia Soldevila, pionera a Espanya i Argentina en incorporar els cavalls a les sessions 
de coaching.  
 
La data escollida per la formació era el dilluns 19 d’octubre, però el 14 d’octubre el PROCICAT 
va marcar noves mesures de seguretat i ens vam veure obligats a modificar la sessió. Així 
doncs, es va decidir fer una formació online 
via Zoom amb la part teòrica i deixar la part 
pràctica per més endavant (possiblement 
pel 2021). D’aquesta manera també es van 
poder admetre tots els inscrits que en la 
sessió presencial no haurien pogut assistir. 
 
Un total de vint-i-un participants van 
gaudir d’una sessió, de dues hores i mitja 
de durada on la Talia va explicar les 
característiques del coaching amb cavalls. 
La sessió va ser molt interessant i els 
assistents la van valorar molt positivament.  
 

  
També s’han elaborat 
diferents publicacions per 
donar a conèixer els 
beneficis de la pràctica 
eqüestre de manera que es 
puguin utilitzar com a 
element publicitari als 
centres eqüestres. Així 
doncs, s’ha passat la 
infografia dels Beneficis de 
la pràctica eqüestre a 
format díptic per a que es 
puguin repartir entre el 
públic objectiu. També, s’ha 

fet una reedició de la infografia dels per a que en puguin disposar més hípiques i marxandatge, 
com colls i mascaretes pels centres eqüestres. 
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Creació web de recursos eqüestres 

Aquest 2020 s’ha iniciat un recull/resum per a facilitar l’accés a material tècnic i de qualitat per 
a la millora professional del sector eqüestre, ja sigui amb recursos de creació pròpia 
d’ADRINOC com d’externs, el que podríem anomenar un repositori web de recursos eqüestres. 
 
S’està plantejant també, a més de recopilar documents i enllaços, crear “decàlegs” amb 
aquells aspectes on els centres presenten més dificultat com, per exemple,  la documentació 
necessària per obrir una hípica o una explotació ramadera o la normativa del transport animal. 
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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 amb el treball iniciat i les accions desenvolupades en el 
projecte “Municipalities in Transition”. 

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. 

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  

5) Crítics, de palanquejament, potencialitats i mancances per el desenvolupament de 
zones rurals. 

Les actuacions del projecte de “Resiliència Territorial” aquest 2020 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 
s’estan duent a terme. 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.  

Durant el 2020 s’ha contactat i treballat en els següents espais i projectes: 

• Municipalities in Transition 
• Espai Cràter 
• Espai Territorial 
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• Carta Europea de Turismes Sostenible 
• Comunitat Co-Rural 
• Observatori de la Sostenibilitat de la Garrotxa 

 

 

 

 

 

 

 

Treballant amb aquests grups i espais s’ha detectat una manca de metodologies i formació 
sobre el treball col·laboratiu (treballant normalment en silus), també s’hi ha detectar poca 
visió sistèmica alhora d’afrontar els projectes i reptes (només es veu o treballa sobre un part o 
enfoc), i poc treball transversal (incidir sobre el projecte o repte des de varis aspectes o punts).  

Així doncs, s’han realitzat unes formacions per tal de donar solució als punts anteriors: 
  
 Formació sobre els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) ja que 
permeten tenir una visió sistèmica i plantegen 
el repte d’assolir tots 17 objectius alhora 
aplicant-los a nivell local (localització dels ODS) 
en projectes concrets. Aquesta formació ha 
estat oberta tant a agents públics com privats. 
A partir d’aquesta formació, han sorgit algunes 
propostes que poden servir de referència per 
aprofundir el treball que s’ha dut a terme en 
aquestes sessions: crear un espai de pràctica; 
continuar amb la formació transversal, 
identificar els ODS clau pel territori, crear un 
grup motor interdisciplinar, treballar els ODS 
obre un projecte pilot i vincular-hi altres 
actors.  
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 Formació en Objectius i Resultats Clau 
(OKR) i metodologies àgils,  amb l’objectiu 
de què quan en un projecte impulsat des de 
diferents organitzacions es tira endavant, 
per una banda hi hagin un objectius clars i 
compartits, es defineixin uns resultats clau 
clars que es volen assolir, i a partir d’aquí es 
dissenyin les accions a realitzar. I enlloc de 
perseguir realitzar les accions (que també), 
es proposa aconseguir els resultat clau; per 
això en equips de treball reduïts es va 
mesurant cada poc temps l’evolució dels 
indicadors pertinents i prenent decisions al 
respecte, canviant les accions quan sigui 
necessari per assolir els objectius i resultats; 
introduint així les metodologies àgils en el 
treball col·laboració dins el sector públic. 

 

Anàlisi i Diagnosi Territorial 

A partir de l’Anàlisi i Diagnosi Territorial realitzada l’anualitat anterior que va permetre 
identificar els projectes comarcals que poden fer més resilient la comarca s’ha seguit treballant 
enguany. 

La metodologia utilitzada ha estat la del projecte “Municipalities in Transition” MiT. És per això 
que s’ha seguit connectat a aquest projecte i comunitat de pràctica, per tal de veure l’evolució 
de l’eina i com l’apliquen a altres territoris i països. 

S’ha participat en diferents Webinars i trobades del projecte: 

• 23 de gener. Introduction to the Municipalities in Transition System webinar  
• 21 de maig. Webinar sobre Sociocràcia. 
• 23 de setembre. Webinar European Day of Sustainable Communities: cas estudies 

from the MiT. 
• 7 de julioI.  Presentació del cas de la Garrotxa Territori Resiliente dins la iniciativa de 

Portugal “Ave em Transiçao” . 
• 18 de setembre. Participació en el “ENRD Mini-workshop panel discussions” sobre 

Resiliència del 8th Meeting del Permanent Subgroup on LEADER and Community-Led 
Local Development. 
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• 9 d’Octubre de 2020. Es va participar en el Brunch d’Innovació Smart Rural, organitzat 
pel Parc de Recerca de la UAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'abandonament dels territoris rurals sol comportar una pèrdua de recursos alimentaris, 
energètics, forestals, paisatgístics i d’identitat cultural. 

Es denomina Smart Rural a les iniciatives d’articulació d’economies verdes circulars de 
caràcter local que pretenen re-impulsar la competitivitat al món rural, aportant múltiples 
beneficis de tipus econòmic, social, ambiental i d’equilibri territorial. 

En aquest brunch d’innovació online es va abordar les tendències i innovacions que s’apunten 
en aquest terreny, de la mà de ponents experts. 
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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, trencant barreres i compartiments, 
fent més evident i recomanable el poder de les connexions, la cooperació i la participació. 

En aquest apartat, s’ha participat en diferents espais i projectes ajudant a co-dissenyar les 
accions a realitzar dintre cada iniciativa. 

 

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, des del 2019 que les dades de l’Observatori es vinculen als ODS. 

 

Espai Cràter  

Es participa en l’Equip Motor de l’Espai Cràter. Equip provinent de diferents àmbits amb visió 
de territori i amb la intenció de vetllar pel desenvolupament de la missió i eixos estratègics de 
l’Espai Cràter en un entorn d’estratègia, pensament, influència, connexió i acció. Tot plegat de 
forma col·laborativa, horitzontal i amb suport dels uns als altres i desvinculat a nivell polític. 

 

Espai Territorial de la Garrotxa 

És un espai de trobada i consens de directius de l’àmbit del sector públic de la comarca de la 
Garrotxa per a compartir coneixements plantejar solucions des de les vessants del 
mediambient i salut pública, acció social, desenvolupament local i rural, turisme, cultura, i 
educació. 

S’ha estat mirant i valorant la metodologia d’implementació d’un Pla Estratègic a partir de la 
metodologia Hoshin Kanri per tal d’aconseguir els objectius i les accions planificades. De 
moment però, s’ha decidit no implementar-ho a l’espera de veure com es pot aplicar la 
metodologia concreta dels OKR basada en assolir objectius i impacte en organitzacions àgils, i 
de moment no utilitzar el Hoshin Kanri més basat en objectius Smart i KPI’s seguint un sistema 
de planificació més clàssic. 

 



 

34 
 

Carta Europea de Turisme Sostenible. Garrotxa 

Aquest 2020 s’ha iniciat el procés de renovació de l'estratègia turística de la Garrotxa, pel qual 
s’ha creat un Grup Impulsor per la Renovació de la CETS Garrotxa. Aquest grup està coordinant 
i dissenyant el procés de participació de la renovació que va començar amb un  Focus Grup al 
febrer de 2020. Aquesta renovació es vol construir de forma participativa, assolint objectius i 
aliances de forma cooperativa i integrant la visió dels Objectius del Desenvolupament 
Sostenible de la ONU. El final d’aquest procés ha de donar una sèrie d’estratègies que han de 
desembocar en actuacions concretes per tal de nodrir la CETS per al període 2021-2025 

 

Xarxa Relleu Agrari 

La Xarxa de Relleu Agrari forma part de la comunitat Co-Rural creada amb el projecte BCN 
Smart Rural, un espai de trobada entre diferents professionals i entitats del món rural que 
dona rellevància especial al sector primari i al seu futur i que treballa amb una mirada 
integradora i col·laborativa entre tots els agents. 

 

Co-Implementació d’Accions Pilot 

Aquesta actuació és una conseqüència de les accions anteriors, es tracta d’implementar de 
forma conjunta i col·laborativa 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. En definitiva, sumar energies i utilitzar la 
complementació al màxim, es planteja una implementació conjunta pels diferents actors del 
territori (ja siguin públics, privats i/o societat civil) de forma coordinada. 

 

Acció Pilot: Campanya difusió ODS’s 

Des d’ADRINOC s’ha fet una campanya de difusió 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a 
les xarxes socials i al web de l’entitat. 

L’Objectiu era donar a conèixer els ODS, 
aprofitant el 5è aniversari de la seva aprovació 
per part de l’ONU, per tal de traslladar als 
diferents agents del territori i la ciutadania en 
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general la necessitat de treballar de forma conjunta i a nivell local per assolir els objectius de 
l’Agenda 2030, tot donant exemple de les accions que està duent a terme des d’ ADRINOC.  

 

Acció Pilot: Comunicació de la Resiliència Territorial 

Per tal de donar a conèixer les accions que s’estan 
duent a terme amb el projecte “Resiliència Territorial. 
Un pas més enllà del Territori Socialment Responsable”, 
s’ha treballat en el disseny d’una imatge gràfica del 
projecte per tal de donar unitat i coherència al què es 
va desenvolupant en el projecte. 

Alhora que s’ha treballat per actualitzar la web 
www.garrotxaresilient.cat per a què esdevingui la web 
del projecte i on es reculli diferent material vinculat a la 
resiliència. 

 

Elaboració d’un model de dinàmica de sistemes del territori 

A nivell local calen models i eines que permetin identificar punts crítics, punts palanca, així 
com donar una comprensió global tant en l’espai, com en el temps. Aquests models o eines, 
han de permetre identificar les relacions d’interdependència, retroalimentació i d’afectació 
entre els diferents elements fonamentals dels sistemes ambientals i/o socioecològics; i han de 
facilitar la col·laboració entre els diferents agents del territori per a plantejar i buscar solucions 
a problemes complexes. 
 
Una de forma de fer-ho és a través del crowdsourcing o proveïment participatiu, que 
consisteix a externalitzar tasques que, tradicionalment, realitzava una persona treballadora o 
organització a un grup nombrós de persones o una comunitat a través d'una convocatòria 
oberta. Quan es parla de crowdsourcing s’està referint a la tendència que empra la 
col·laboració en massa a través de les noves tecnologies per a executar un determinat projecte 
dins d'una organització.  
 
S’ha treballat en el redisseny i actualització del portal www.smartrural.org que  és una 
plataforma oberta a qualsevol organització socioeconòmica del territori –públiques o privades- 
perquè llancin els seus projectes o reptes a la comunitat virtual i assoleixin, a través de la 
cooperació de professionals i talents externs, les millors idees.  
 

http://www.smartrural.org/
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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. 

Així doncs, en consonància a la seva estratègia, ADRINOC ha participat dels projectes de 
cooperació següents al llarg del 2020: 

• 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 5 GALS del territori català i el Parc Naturel Regional 
des Pyrénées Catalanes. 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 
permanència a la zona i preservar el paisatge agrari del territori. 
 

• Start-up rural: El projecte Start-Up Rural a Catalunya té com a objectiu afavorir 
l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones rurals. Es basa en 
l’assessorament i en el seguiment dels emprenedors del programa Leader per a 

Projectes de cooperació 
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consolidar els projectes més enllà de la seva creació. Enguany, aquest 2020 ADRINOC 
hi ha col·laborat amb una acció de formació i assessorament especialitzat. 
 

• 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 11 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. 

 

Aquest 2020, i aprofitant l’avaluació intermèdia 
de l’estratègia de desenvolupament local 
participatiu, des d’ADRINOC vam iniciar també 
una campanya relacionant els nostres projectes 
amb els ODS de l’Agenda 2030 de l’ONU.  

La campanya tenia per objectiu reivindicar la importància dels ODS i fer palesa la necessitat 
que tothom, des de qualsevol posició i en qualsevol context, té la clau per canviar el món, per 
fer que aquests objectius ambiciosos, que ens hem marcat entre tots, siguin una realitat. La 
més petita de les accions pot significar un canvi significatiu en la vida de moltes persones i els 
ODS són una guia consensuada per fer-ho possible. Així, volem demostrar que qualsevol 
projecte o acció es pot dur a terme amb la mirada posada als ODS i a la cura del planeta i dels 
éssers vius que l’habiten. 

Va ser un bon moment per dur a terme un procés d’introspecció. Aquesta campanya ens va 
servir per fer autocrítica i veure quan i de quina manera hem fallat, en quins moments 
podríem haver tingut la vista posada als ODS i no ho hem fet, quines accions hauríem pogut 
dur a terme i hem obviat. Així aconseguirem les eines i el coneixement per treballar més i 
millor amb els ODS i per a tothom i fer autocrítica per construir el món que desitgem per al 
2030. 
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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. Enguany, moltes de les reunions de seguiment s’han hagut de fer de forma 
telemàtica donades les circumstàncies provocades per la covid-19:  
  

• 14/02/2020: Reunió de seguiment del projecte amb la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

• 22/04/2020: Primer Comitè de Pilotatge Virtual entre ADRINOC i els altres grups 
Leader participants al projecte. 

• 21/07/2020: Segon Comitè de Pilotatge Virtual entre ADRINOC, els altres grups Leader 
participants al projecte i ARCA. 

• 06/10/2020: Trobada, coordinada per la Casa de Perpinyà de la Generalitat de 
Catalunya, que va tenir lloc a la Mairie de Banyuls amb l’objectiu d’impulsar la pedra 
seca a l’espai català transfronterer i ampliar així l’abast del projecte de cooperació. 

 
Pel que fa a les accions del projecte, aquest 2020 s’han realitzat les següents actuacions: 
 
Comunicació  

A nivell de comunicació cal destacar l’actualització periòdica de la pàgina web del projecte 
www.collaboraxpaisatge.cat amb accions dels diferents grups, enllaços d’interès i notícies 
estratègiques del sector de la pedra seca. 
 
Però el gruix de la comunicació realitzada aquest 2020 ha tingut a veure amb les dues grans 
accions impulsades:  

• La vídeo-jornada La pedra seca als Països Catalans: patrimoni, ofici, polítiques i reptes. 
• La Setmana de la Pedra Seca. 

 
S’ha editat també la producció de dos elements 
específics de comunicació: d’una banda, carpetes 
corporatives de COL·LABORAxPAISATGE per als diferents 
grups participants i, de l’altra, un vídeo de difusió de 
l’App de la Pedra Seca com a element per a la posada en 
valor de la pedra seca a Catalunya. 

http://www.collaboraxpaisatge.cat/
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Actualització App Pedra Seca 
 

Aquest any s’ha desenvolupat una complexa actualització de l’App per tal de poder garantir el 
seu bon funcionament. Vinculat a aquesta actualització, també s’han actualitzat els cinc 
models de fitxes que permeten catalogar els elements constructius de pedra seca. 

 
En relació amb l’App de Pedra Seca i la Wikipedra, i 
seguint amb l’estreta col·laboració amb 
l’Observatori del Paisatge de Catalunya, també s’ha 
treballat en el disseny museogràfic d’una exposició 
vinculada al 10è Aniversari de la Wikipedra amb 
l’objectiu de difondre i donar a conèixer la riquesa 
d’aquest patrimoni, exposició que serà itinerant i 
que recorrerà tot el territori català l’any vinent. 

 
 
Difusió i seguiment del projecte pedagògic creat 
 

El material pedagògic “Tot un món de pedra seca”, desenvolupat inicialment per a l’Alt 
Empordà i transferit durant exercicis anteriors als àmbits de La Garrotxa i Catalunya Central, 
està a disposició d’escoles i instituts, així com d’altres espais expositius fora de l’àmbit 
educatiu, que en poden disposar en préstec. Es complementa, així mateix, amb diferents 
materials, tots ells recollits al web www.totunmondepedraseca.cat, que enguany s’ha 
actualitzat i ampliat per tal de poder donar cabuda a tots els materials educatius generats amb 
el projecte. 
 
A part, també s’ha actualitzat el recurs expositiu amb un 
nou panell que recull la informació de la declaració de la 
UNESCO sobre la tècnica constructiva de la pedra seca 
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. 
 
I pel que fa al recurs educatiu disponible per a la 
Garrotxa, enguany s’ha actualitzat el recurs amb un 
dossier pedagògic d’ampliació de continguts, així com 
una proposta concreta de sortida desenvolupada per al 
coneixement del patrimoni local de pedra seca per part 
de l’alumnat. 
 
 

http://www.totunmondepedraseca.cat/
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Malauradament, a causa de la covid-19 l’ús del material pedagògic “Tot un món de pedra seca” 
s’ha vist afectat tant en l’àmbit escolar com en l’expositiu. Tot i això, s’han realitzat les següent 
actuacions: 
 

Com a recurs pedagògic, ADRINOC va 
col·laborar en les jornades de treball “La 
pedra seca al Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa” que van tenir 
lloc del 17 al 22 de febrer de 2020. Durant 
tota la setmana es va treballar en la 
restauració d’un mur de pedra seca a 
l’Itinerari forestal terapèutic “Salvador 
Grau”, itinerari que comença al Casal de 

Bonavista d’Olot. Aquesta activitat estava adreçada principalment a estudiants de Secundària i 
Batxillerat però també estava oberta a tot el públic que volgués conèixer la tècnica de la 
construcció en pedra seca i volgués participar com a voluntari en la reconstrucció de la paret. 
 
A l’Escola de Llers els panells s’hi van instal·lar el 19 d’octubre fins a final d’any. I es varen 
programar també tot un seguit de sessions complementàries i sortides de coneixement del 
territori amb alumnes dels diferents nivells, a càrrec de Càndid Miró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a recurs expositiu, l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries va acollir-la com a 
exposició temporal “Tot un món de pedra seca. El patrimoni dels més humils a l’Alt Empordà” 
fins al 12 de gener de 2020, exposició que es va culminar amb una sortida de camp. Els panells 
expositius es van complementar amb un mur de pedra seca aixecat a la mateixa sala 
d’exposicions, per tal de completar el recorregut expositiu i així acostar-lo al visitant. 
 

Finalment, l’itinerari es va tancar amb un espai amb bibliografia de consulta sobre la pedra 
seca. L’exposició va ser visitada per 148 persones i la sortida de camp va comptar amb 27 
participants. 
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Des del 6 de juliol i fins al mes de desembre s’ha pogut visitar al Museu de l’Anxova i de la Sal 
de l’Escala. En la inauguració de l’exposició també es va presentar una nova ruta de natura i 
parets seques, la Ruta Camí del Palau. 
 

El plantejament d’aquesta exposició forma part d’un 
ampli programa sobre el coneixement de la tradició 
constructiva basada en la pedra que també ha inclòs 
un cicle de conferències, visites guiades i tallers sobre 
la pedra seca. 
 

Al Museu de l’Anxova, COL·LABORAxPAISATGE també 
va participar a la taula rodona “La pedra seca: un 
patrimoni humil” en el marc de les XI Jornades del Centre d’Estudis Escalencs, que va tenir lloc 
el divendres 23 d’octubre. 
 

 
També s’ha presentat al Camp de  treball "Tocats per la 
Tramuntana" (8 de juliol de 2020) de la Selva de Mar, taller 
en el qual també van aprofitar per catalogar una barraca amb 
l'App de la Pedra Seca. 
 

 
 
 
Impuls d’accions formatives i laborals, especialment per a col·lectius en risc d’exclusió 

En continuïtat amb la línia de treball iniciada durant el curs 2017-2018, s’ha realitzat un taller 
teòric-pràctic d’aprenentatge de la tècnica constructiva de la pedra seca amb els alumnes de 
la UEC dels Oficis del Castell de Sant Ferran de Figueres.  
 
Aquest actuació s’ha dut a terme gràcies a l’acord de 
col·laboració entre l’Associació per a la Formació 
Professional a l’Alt Empordà i ADRINOC. S’ha realitzat 
un taller teòrico-pràctic d’aprenentatge de la tècnica 
constructiva de la pedra seca amb 8 alumnes, molt 
ben valorat tant per professorat com per a alumnes. El 
taller ha estat impartit per l’Associació Prat Comú, 
margers professionals. 
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Cicle de videojornades La pedra seca als Països catalans: patrimoni, ofici, polítiques i reptes 

En continuïtat amb les jornades transfrontereres impulsades l’any 2018 amb el títol La pedra 
seca com a motor de desenvolupament econòmic i social, durant el present exercici s’ha dut a 
terme el cicle de vídeo-jornades La pedra seca als Països Catalans: patrimoni, ofici, polítiques 
i reptes, amb l’objectiu d’intentar copsar l’estat actual de les polítiques públiques d’impuls de 
la pedra seca a diferents territoris així com de l’ofici de marger al segle XXI. 
 

Aquesta jornada es va haver de transformar en vídeo-jornades a causa de les restriccions 
imposades per la covid-19, que van impossibilitar la seva realització presencial. El format de la 
jornada, es va traduir en dues vídeo-jornades de 2h i 15 minuts de durada cadascuna, tot 
mantenint els mateixos ponents i blocs de contingut previstos inicialment:  
 

• DIMARTS 27 D’OCTUBRE, amb el 
títol Polítiques públiques d’impuls 
de la pedra seca: els models 
valencià, andorrà i català, es van 
presentar les Subvencions per a 
arquitectura i immobles de pedra 
seca impulsades per la Generalitat 
Valenciana, el programa Primera 
Pedra i el Pla d’acció Horitzó 23 
(2020-2023) impulsats pel Govern 
d’Andorra, i les línies de treball impulsades des de la Generalitat de Catalunya. 
 

Una taula rodona final, conduïda per Ricard Planas (gestor cultural i editor de Bonart) 
analitzà els reptes de les polítiques públiques a Catalunya en relació a la pedra seca. 

 

Es van presentar també la Setmana de la Pedra Seca  i la línia de recerca Pedra seca i 
salut. Aportacions a la reconstrucció del paisatge i el benestar. 

 
 

• DIVENDRES 30 D’OCTUBRE, amb el títol L’ofici de marger als Països Catalans, es van 
donar a conèixer els contextos català, valencià i mallorquí de la mà dels margers 
professionals Roger Solé. 
 

La taula rodona final, conduïda pel consultor biomimètic Daniel Fuentes, va girar a 
l’entorn de L’ofici de marger al segle XXI: reptes, dificultats i potencialitats per al 
territori. 
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Es van presentar també el Gremi de Margers de 
Catalunya (Roger Solé), el llibre Tècnica de 
construcció de murs en pedra seca: Regles 
professionals (Roger Solé i Maite Oliva) i la línia 
de treball Desenvolupament territorial i social 
mitjançant la formació en bioconstrucció i pedra 
seca (Belén Zamora, Dinamitzadora Cívica del 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i Ferran 
Bergonyó, Orígens, escola-taller de 
bioconstrucció). 

 
L’emissió va comptar amb 68 inscripcions registrades, però finalment l’assistència va ser molt 
superior, ja que es va optar per emetre en obert mitjançant Youtube. 

 

A dia d’avui, els vídeos de les dues sessions acumulen un total de 664 i 351 visionats 
respectivament. Els assistents van poder interactuar també mitjançant el Xat en directe.  

 
• Enllaç al canal de COL·LABORAxPAISATGE a YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCTnYy8wKL7w1qfMellNxHdg 
• Més informació: https://www.collaboraxpaisatge.cat/videojornada/ 

 
 

Impuls de la Setmana de la Pedra Seca 

Per la seva àmplia envergadura, la principal acció que s’ha 
desenvolupat durant aquest exercici ha estat l’impuls de la 
Setmana de la Pedra Seca: una setmana per a la promoció 
d’activitats relacionades amb la pedra seca arreu dels 
Països Catalans, tant des de l’àmbit públic com privat, que 
visibilitzi i posi en valor l’important teixit d’entitats, 
col·lectius i persones voluntàries en què se sustenta el 
coneixement, la divulgació i el manteniment de la pedra 
seca a Catalunya. 
 
La Setmana de la Pedra Seca ha tingut lloc la setmana del 23 al 29 de novembre de 2020, 
coincidint amb el 2n aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 
 
Enllaç a l’Agenda de la Setmana de la Pedra Seca: 
https://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/agenda-setmana-de-la-pedra-seca/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTnYy8wKL7w1qfMellNxHdg
https://www.collaboraxpaisatge.cat/videojornada/
https://www.collaboraxpaisatge.cat/accio/agenda-setmana-de-la-pedra-seca/
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La difusió s’ha portat a terme en format publireportatge al Diari Ara i a Vilaweb, i en format 
falca publicitària a Catalunya Ràdio. 
 
Reportatge Vilaweb: https://cutt.ly/2hz5jV5 
Reportatge Diari Ara: https://cutt.ly/1hz5skP 
 
Paral·lelament, s’han realitzat dos elements de comunicació concreta: un 
roll-up per a la realització de presentacions i 1.500 xapes promocionals per 
als participants a les diferents activitats impulsades durant la Setmana.  
 

La Setmana de la Pedra Seca es va presentar 
oficialment el 18 de setembre a la Casa Lluvià 
de Manresa, coincidint amb la inauguració de 
l’exposició “Tota pedra fa paret” impulsada 
per la Generalitat de Catalunya. 
 
Es van impulsar una norantena d’activitats per 
part d’un centenar d’entitats i col·lectius 
d’arreu dels Països Catalans. El mal temps i les 
mesures de prevenció covid van obligar a 
posposar algunes de les activitats, i també van 

fer que moltes es dirigissin al públic local i amb aforaments limitats, o bé que es busquessin 
nous formats online, accessibles a tothom, fet que ha possibilitat també recuperar-les de 
manera virtual.  
 
Les activitats que es van organitzar s’inclouen en tres grans categories: 
 sortides i visites guiades per conèixer in situ el patrimoni 
 cursos, tallers i jornades de construcció i restauració, 
 activitats de divulgació, tals com jornades i xerrades online, entregues de premis, 

presentacions, concursos i crides a les xarxes, etc. 
 
 
Participació en jornades 
 

En aquesta anualitat ha participat en les jornades següents, en les 
quals ha donat a conèixer el projecte i les seves actuacions: 
 
• Pedra seca, societat, tècnica i patrimoni 
8 de febrer de 2020, Ajuntament de Pla de Santa Maria. 
Organitza: Universitat Rovira i Virgili. 

https://cutt.ly/2hz5jV5
https://cutt.ly/1hz5skP
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•Vídeo xerrada sobre Pedra seca: Tradició contemporània, amb l'arquitecte Santi Pujol, 
organitzada pel Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses. 25 de juny de 2020. 
 
• IV Trobada autonòmica dels territoris Leader de la Comunitat Valenciana, organitzada pel 
grup Leader Muntanya d’Alacant. 29 d’octubre de 2020. 
 
 
• XI Seminari de desenvolupament rural: 
Paisatge i economia creativa, organitzat per la 
Diputació de Barcelona. 30 d’octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
Enguany també s’ha presentat el projecte COL·LABORAxPAISATGE a FITUR, que ha tingut lloc a 
les instal·lacions de Fira de Madrid del 22 al 26 de gener. Aquest esdeveniment és una de les 
principals cites mundials del sector turístic i, com en edicions anteriors, la Red Rural Nacional -
una plataforma per impulsar el desenvolupament rural - hi ha estat present a l’estand del 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. S’hi ha donat a conèixer quinze iniciatives dels 
grups Leader de tot Espanya i diferents projectes de cooperació, entre ells 
COL·LABORAxPAISATGE. 
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GUSTUM 

Aquest 2020 des del projecte de GUSTUM s’han realitzat les següents 
accions: 

 

 
La cúpula de GUSTUM 
 
El projecte educatiu de “La Cúpula” 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. https://www.gustum.org/projecte/la-cupula-gustum/ 

Aquesta acció s’ha vist molt afectada per la situació de crisi sanitària actual ja que les activitats 
amb les escoles han quedat pràcticament totes anul·lades. 

Així durant aquest 2020, la Cúpula només s’ha establert a: 

Dates  Escola  Municipi  
4 de febrer 2020  La Salle Figueres (cicle mitjà)  Figueres (Alt Empordà)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gustum.org/projecte/la-cupula-gustum/
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Vídeo promocional de l’Associació dones del món rural de les comarques gironines 
 
Aquest vídeo es va dur a terme conjuntament amb la participació i col·laboració dels tres grups 
d’acció local de les comarques gironines: Associació per al desenvolupament rural integral de 
la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC), Consorci Leader Alt Urgell i Cerdanya i 
Associació Leader Ripollès-Ges Bisaura. Cadascun dels GAL va participar en el finançament 
d’aquest vídeo informatiu i divulgatiu amb l’objectiu de posar en valor la tasca que realitzen 
aquestes professionals. 

L’Associació Dones del Món Rural és un grup de dones rurals de Catalunya, principalment 
ramaderes i pageses, que vetlla per donar visibilitat a la seva feina, defensar els seus interessos 
i necessitats, crear sinèrgies i millorar la igualtat d’oportunitats del sector. Només un 20% de 
les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya, tot i que gairebé un 
milió viuen en zones rurals. 

Així doncs, cal subratllar la gran contribució de les dones a la millora econòmica, social i 
cultural de les zones rurals d’arreu del món. Per aquest motiu, des dels diferents grups d’acció 
local que hi han participat es va creure necessari participar en la promoció i difusió d’aquest 
vídeo informatiu i contribuir a divulgar-lo per tot el territori. 

 

Enllaç del vídeo al canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SGqFvMPg8ek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGqFvMPg8ek
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Acció promocional de productes i productors locals “Espai Gastronòmic” al municipi de 
l’Esquirol 

Des d’ADRINOC i amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
L’Esquirol es va plantejar el desplegament d’una acció 
promocional dels productes i productors  de la zona del 
Collsacabra. 

Tot i la incertesa donada la situació sanitària de la covid-19, 
aquesta actuació es va dur a terme seguint totes les restriccions 
sanitàries recomanades i amb una notòria afluència de visitants.  

Aquesta acció va tenir lloc durant el mes de juny a l’espai natural 
de “La Pollancreda” a l’Esquirol. Aquí s’hi van realitzar tallers 
infantils i familiars enfocats a conèixer els productes de proximitat 
com ara: les patates del Collsacabra i l’elaboració de formatges 
artesans. Els comerciants i restauradors del Collsacabra també hi 
varen participar oferint una gran varietat de tapes fetes amb 
productes locals de primera qualitat. 

 

Tallers d’elaboració de formatges artesans de la Vall del Llémena  

Aquesta actuació va consistir en una acció de formació oberta al 
públic general sobre l’ elaboració de formatges artesans de la zona 
de La Vall del Llémena. ADRINOC, juntament amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant Gregori, va recolzar aquesta formació de 
4 tallers: 

• Taller d’ etapes  d'elaboració de formatges i els agents que 
hi participen. Elaboració d’un recuit i formatge fresc.  

• Taller d’elaboració d’ un formatge semi-curat de farcell i  
coagulació làctica per fer una pasta àcida tipus 
“Philadelphia” i formatgets frescos làctics arrebossats.  

• Taller d’elaboració de quallada làctica.  
• Visita a una formatgeria de la Vall del Llémena.  
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Reedició de bosses plegables per a promocionar la compra de producte local  

A partir de la bona acollida que va tenir la campanya 
promocional de la zona del Ter-Brugent per al foment de la 
compra de productes locals i promoció del seu comerç durant el 
2019, s’ha cregut adient realitzar una segona reedició de bosses 
de la compra plegables sota el mateix eslògan “Sigues 
responsable, compra producte local!”. 

ADRINOC de cares al 2021 - per reactivar el consum entre la 
població local després de la covid-19 - vol donar continuïtat a 
aquesta acció promocional a d’altres municipis del seu territori. 

D’aquesta manera, es fomentarà el consum local entre la 
població i se’n podran veure beneficiats tant productors com 
comerços locals incrementant les seves vendes durant el temps 
que duri la campanya. 
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       START-UP RURAL   

El projecte Start-Up Rural a Catalunya té com a objectiu 
afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en 
zones rurals. Es basa en l’assessorament i en el seguiment dels 
emprenedors del programa Leader per a consolidar els      
projectes més enllà de la seva creació. 

Aquest 2020 ADRINOC hi ha col·laborat amb la següent acció formativa: 

 

Formació en les eines de la tramitació electrònica 
 

A partir de les enquestes de la Diagnosi d’Accelarabilitat Empresarial fetes a través dels nostres 
beneficiaris Leader, es varen respondre 32 enquestes que mostraven que estaven interessats 
en realitzar formacions en màrqueting digital, xarxes socials i també en tramitació electrònica. 
Ja fa uns anys que aquesta necessitat de digitalització i de domini de les eines en tramitació 
electrònica va en augment, però aquest 2020 arran de la crisi sanitària mundial encara s’ha vist 
més incrementada que mai.  

ADRINOC va valorar quines d’aquestes formacions podrien ser les més adients, i donat que en 
el territori i des d’altres centres formatius s’estaven oferint moltes formacions d’aquest tipus, 
es va optar per oferir dues jornades de formació en tramitació electrònica a càrrec d’una 
consultoria especialitzada.  

Les formacions es van realitzar el 27 
d’octubre i el 3 de novembre, via online, 
gratuïtes però amb inscripció prèvia. 
Contingut de les formacions:  

 Seu Electrònica  
 Identitat digital  
 Catàleg de Tràmits  
 Tramitació on-line  
 Notificació electrònica  
 Validació de documents 

electrònics  

Paral·lelament a aquestes dues formacions, també es va contractar l’edició de 2 vídeos en 
format de píndoles tutorials per penjar a la pàgina web d’ADRINOC, referents a:   

 IdCat Mòbil.  
 Instància genèrica. 
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ODISSEU  

Des del projecte Odisseu s’acompanya  i es fa 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 o no, 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.  Al 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. Enguany s’ha actualitzat la 
web amb nous recursos del territori. 

 
Antenes d’Acollida 
 

Les Antenes d’Acollida són els punts de referència per a donar la informació necessària a totes 
aquelles persones que decideixen anar a viure i desenvolupar el seu projecte professional a les 
zones rurals de Catalunya. 
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Tots els tècnics i les tècniques dels Grups d’Acció Local són les persones encarregades de fer la 
funció d’Antenes d’Acollida organitzant i estructurant serveis de suport per fer un bon 
acompanyament a les persones nouvingudes. 

La intenció de les Antenes d’Acollida serà oferir un espai d’escolta que permeti conèixer les 
demandes i/o necessitats de l’usuari, i alhora descobrir les seves potencialitats o valors que 
pot aportar al territori, perquè el procés d’establir-se al món rural es 
dugui a terme de la millor manera. 

Els principals objectius de les antenes d’acollida són: 

• Oferir un servei d’informació i acompanyament homogeni als 
diversos territoris. 

• Oferir una informació territorial de base objectiva i rellevant que permeti una visió 
global dels territoris rurals. 

• Trobar fórmules àgils de treballar en coordinació amb altres administracions, entitats i 
agents que ofereixen serveis bàsics a la població. 

• Centralitzar la informació de qualitat dels serveis i recursos presents al territori i fer-la 
accessible a les persones nouvingudes. 

Enguany, la crisi sanitària provocada per la covid-19 ha generat que molta gent de les zones 
urbanes s’interessin per venir a viure a les zones rurals. Per aquest motiu, des d’ADRINOC 
s’han atès al voltant d’una trentena de peticions d’informació relacionades sobretot amb 
temes d’habitatge de lloguer i ofertes de treball als pobles. Aquestes consultes donen a 
entreveure que al llarg del temps es produiran migracions des de les zones metropolitanes cap 
a comarques i zones rurals.   
 

És per aquest motiu que també des del 
projecte s’han realitzar diferents actuacions 
vinculades al Repoblament. Així, els dies dia 
8 i 15 d’octubre van tenir lloc les primeres 
jornades telemàtiques de Viure a Rural on es 
va parlar sobre com podem fer polítiques 
efectives de repoblament des del món rural. 
Aquestes jornades, adreçades a càrrecs 
electes, tècnics de l’administració pública, 
associacions municipalistes, universitats, 
consultories i tots aquells col·lectius o xarxes 
que treballen al i per al món rural, buscaven 

detallar en què consisteixen les polítiques de repoblament i quines són les eines necessàries 
per poder-les aplicar als territoris rurals de Catalunya. 
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Beques Odisseu  
 

Durant el 2020 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. 

  

 

 

Enguany ADRINOC ha acollit una estudiant en pràctiques durant els mesos d’estiu que ha 
donat suport a l’equip tècnic de l’entitat amb temes relacionats amb Comunicació i Revisió de 
l’estratègia de desenvolupament local participatiu. 

 

 

  



 

54 
 

COWOCAT_RURAL  

Des del 2014 ADRINOC participa  i col·labora en aquest projecte. Aquest 
2020 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. 

 
Els objectius de dinamització del projecte Cowocat Rural al territori d’ADRINOC durant 
l’anualitat 2020 han estat els següents: 

• Difondre el coworking com a una nova manera de treballar a través de les TIC a 
l’entorn rural. 

• Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris 
rurals. 

• Sensibilitzar i crear sinèrgies amb altres territoris rurals en la difusió del coworking. 
• Atraure talent i fixar població a l’entorn rural. 

 
Es tracta d’un projecte finançat amb ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació 
dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de 
Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01), i està cofinançat pel Departament d’Agricultura 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER). La coordinació és liderada pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques i hi participen 10 grups d’acció local de Catalunya, entre els qual s’hi troba 
l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya – 
ADRINOC 

Durant aquest 2020 s’han realitzat les següents actuacions, tot seguint les directrius de la 
coordinació de Cowocat Rural a nivell de Catalunya i d’ADRINOC. 

• Comitè de pilotatge. 10 de juliol de 2020.  
• Reunió per espais de coworking i dinamitzadors territorials. 6 d’agost de 2020.  

 

 
Actualització de la base de dades dels coworkings 
 

En primer lloc, s’ha realitzat una actualització dels espais de coworking del territori per saber-
ne el seu estat: 
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Per tal de dur a terme aquesta tasca, s’han fet contactes individualitzats amb cada espai per 
correu electrònic, per telèfon, per vídeo trucada i, en algun cas, presencialment. 
 
 
Difusió d’informació 
 

En paral·lel a l’actualització de la base de dades dels espais de coworking i, aprofitant els 
diferents contactes que s’han anat establint, s’han anat difonent les actuacions i els serveis 
que Cowocat Rural ofereix als espais de coworking.  
 

 
Assessorament a nous espais 
 

S’ha fet un assessorament inicial i presentació dels serveis de Cowocat Rural als impulsors de 
dos possibles espais de coworking al territori d’ADRINOC:  
 

• Ajuntament de Tortellà. El consistori està valorant l’ús d’un espai municipal nou, ben 
equipat i amb bona il·luminació com a espai de coworking en horari de matins, ja que 
han detectat possibles usuaris interessat en el municipi. Es preveu fer-ho compatible 
amb l’ús actual com a sala de lectura a les tardes.  
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• Vilamaniscle. Assessorament a un promotor interessat en promoure una iniciativa de 

Coworking a Vilamaniscle, ja sigui de manera privada o en col·laboració amb 
l’Ajuntament.  

 
 
Participació en el projecte pilot de foment de la connexió entre treballadors en remot i 
espais de coworking rurals 
 

Es va participar en una primera reunió per 
desenvolupar el projecte pilot de foment de la 
connexió entre treballadors en remot i espais 
de coworking rurals en la qual Julien Palier, 
CEO i co-fundador de Daysk va exposar la 
plataforma Daysk de gestió d’espais de treball 
flexibles. El context actual, amb l’augment del 
teletreball, ofereix una oportunitat per a la 
creació d’una aliança estratègica que pot 
facilitar l’atracció i la retenció de talent als 
territoris rurals de Catalunya. 

 
 
 
Altres activitats 
 

A nivell complementari es va assistir en un acte d’intercanvi entre la Xarxa Gironina d’Espais 
d’Allotjament Empresarial (XGEAE), gestionada per la Diputació de Girona, i CRÉA SUD 66, una 
entitat que agrupa vivers d’empreses i incubadores del sud de França. La trobada, que va tenir 
lloc el 21 de setembre, va combinar un acte presencial entre els diferents espais que formen 
part de la xarxa CRÉA SUD 66 a la UPVD IN CUBE, la incubadora de la Universitat de Perpinyà, i 
una part telemàtica d’intercanvi amb la XGEAE. 
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Sites Saint Michel en Europe  

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. I aquest 2020 s’ha 
adherit al projecte el grup Leader Pôle d'Équilibre Territorial et Rural Sud-Manche-Baie du 
Mont Saint Michel amb el Mont Saint Michel. 

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 participa 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. 

Amb aquest projecte es pretén donar valor a aquests edificis i promoure itineraris europeus 
entre els diferents espais. Amb això els espais aconseguiran millorar la seva imatge i 
aconseguir ser un pol d’atracció turística de la zona, fomentant un turisme estable i durador, 
conscient i respectuós del patrimoni i del territori. 

 

Enguany  s’han pogut portar a terme les següents actuacions del projecte: 

Sites Saint Michel en Europe 
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Seminari de presentació del projecte “Camins de Sant Miquel” 

El 9 d’octubre de 2020 va tenir lloc el seminari en línia de descoberta de les oportunitats 
turístiques dels camins vinculats al projecte de cooperació europea Camins de Sant Miquel al 
qual participa ADRINOC des de 2018. 

Per al sector turístic els camins són vistos com un nou potencial per als territoris. La 
descoberta del patrimoni natural i cultural dels territoris a través del senderisme fa que, cada 
vegada més, es potenciïn els camins com a espais de coneixement i de posada en valor dels 
territoris. I és en aquest sentit que neix el projecte Camins de Sant Miquel. 

El grup Leader italià GAL Escartons et Valli Valdesi, un dels grups 
participants al projecte de cooperació, ha realitzat enguany un 
seminari virtual obert a tothom, tant touroperadors com turistes, per 
tal de donar a conèixer el projecte i els territoris participants, i així 
aconseguir la implicació de més agents del territori en la difusió i 
posada en valor dels espais patrimonials europeus vinculats a la 
figura de Sant Miquel. 

El seminari va mostrar la descoberta dels diferents grups participants 
del projecte i dels diferents espais patrimonials implicats. També es 
varen donar a conèixer diferents iniciatives territorials de posada en 
valor d’aquests territoris. Finalment, i com a cloenda del seminari,  es 
varen  organitzar unes taules de treball temàtiques juntament amb  
un torn obert de paraula, per tal de poder així acabar amb un treball 
conjunt de promoció dels espais. 

 

Assemblea del Réseau européen des sites et des chemins de Saint-Michel 
 
L’Assemblea va tenir lloc el 27 de novembre de 2020, en format virtual, i es varen tractar 
temes referents als informes d’activitat i finances, l’actualització de l’Acord de Cooperació 
Internacional i la sol·licitud de l’etiqueta d’Itinerari Cultural del Consell d’Europa, entre d’altres 
assumptes.  
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Al llarg del 2020, ADRINOC ha participat en diferents activitats arreu del territori vinculades a 
la promoció del desenvolupament rural i sostenible. Aquí donem compte de totes elles. 

 
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 2020, ADRINOC ha  dut a terme la següent  jornada formativa:  

 La Responsabilitat Social Corporativa, en línia via Adobe Connect, 17 de novembre 
de 2020 (49 assistents) 
Aquesta jornada, a càrrec de Lídia Pujol, va servir per donar a conèixer diferents 
eines per implementar la transparència i la gestió ètica de les organitzacions. 
  

 

 

 
 

 

 

Jornades  
 

ADRINOC dona a conèixer la seva tasca de desenvolupament rural en diferents jornades i a 
diferents col·lectius. Enguany el gerent d’ADRINOC ha participat en les següents jornades: 

 11 de desembre, Xerrada online sobre desenvolupament rural als alumnes de 
l’assignatura de Política Agrària i Desenvolupament Rural dels estudis d'Enginyeria 
Agroalimentària de l'Escola Politècnica de la UdG. 

 

 

 

Altres activitats realitzades al llarg del 2020 
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Comissió Tècnica de la CETS del Parc Natural de la zona Volcànica de la Garrotxa 
 

Des de l’any 2001 el Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa compten amb l’acreditació de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible (CETS), una distinció que 
atorga la Federació Europarc i que avala que un territori 
treballa per a la implantació eficaç i consensuada d’una 

estratègia en turisme sostenible. 

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 2020 s’han realitzat diferents sessions en línia de la comissió per tirar endavant el 
seu Programa d’Actuacions 2016 – 2020. A banda d’això, cal destacar que aquest 2020 s’ha 
estat treballant en xarxa des de la CETS amb diferents actors del territori per a dur a terme la 
definició de la nova estratègia turística de la Garrotxa pel període (2021-2015). 

 

Comissió Tècnica de la CETS del Parc Natural de Cap de Creus 
 

ADRINOC també forma part de la Comissió Tècnica de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de Cap de 
Creus, incidint especialment en les actuacions vinculades amb 
la posada en valor de les construccions de pedra seca. 

En paral·lel també participa a la Taula de Voluntariat Ambiental dels Espais Naturals de 
Protecció Especial de l’Empordà. 

 
 

Participació reunions d’Empordà Turisme 
ADRINOC ha participat en diferents Comitès de pilotatge de 
l’associació Empordà Turisme, sobretot en aquells en els quals 

es tractaven els temes del turisme sostenible. 
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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 2020, amb una periodicitat mensual, ADRINOC ha participant en les diferents 
sessions del Consell de Direcció. 

 

 

Participació en les reunions de l’equip motor de l’Espai Cràter 

La missió de l’Espai Cràter és transformar la societat i la seva relació 
amb la terra per a regenerar la vida. I per aconseguir aquesta missió 
treballa en els següents eixos estratègics: educació i cultura, turisme 
sostenible, recerca + innovació + transferència, crear comunitat, 

sostenibilitat, salut i benestar o ús públic, entre altres.  

ADRINOC participa en les reunions de l’equip motor -governança-, agrupació que s’ha 
consolidat com un consell assessor amb influència, que fa el seguiment dels resultats dels eixos 
estratègics i que a la vegada ajuda a aconseguir-los -no és un òrgan de fiscalització estàtic- és 
un espai dinàmic -perquè així ho ha volgut- i que està treballant per fer d’aquest, un espai 
social i transformador. Paral·lelament endega taules i comissions que ajuden a treballar els 
eixos estratègics. 

 

CO-RURAL. Xarxa relleu agrari (ARCA) 

ADRINOC també participa en la Xarxa pel Relleu Agrari (XRA), que es defineix com a un conjunt 
divers d’entitats i organitzacions dels territoris rurals, conscients de les necessitats actuals i 
reptes del sector agrari. Els valors de base de la XRA són la cooperació, el compromís, la 
confiança, la transversalitat, la creativitat i la il·lusió. 

La missió de la XRA és incentivar, facilitar i transformar el relleu generacional impulsant nous 
models agraris econòmicament viables, que contribueixin a la conservació de la natura i a la 
justícia social. 

La visió de la XRA és esdevenir una xarxa de referència que dinamitza els processos de relleu 
en el sector agrari, tot facilitant les diverses etapes professionals i vitals de les persones que 
s’hi dediquen. D’aquesta manera es fomenten els sistemes agroalimentaris actius i resilients 
en tots els seus àmbits. 
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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). 

http://www.adrinoc.cat/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el finançament  i la col·laboració de: 
 
 

 
 

 

 
 
 
I els 75 municipis del territori Leader ADRINOC 


	 Ponència Ramon Gras – 1 d’abril (Sessió ON-LINE a càrrec del Sr. Ramon Gras, investigador de la universitat de Harvard i cofundador de l’Aretian Urban Analytics and Design. La ponència s’ha centrat en explicar el model d’anàlisi territorial que està...
	 WEBINAR 1: Eines i Recursos Financers  –  7 de maig (Sessió informativa amb Coop57 i l’Institut Català de Finances, amb l'objectiu de presentar als grups Leader eines i recursos financers que ajudin a fer front a les conseqüències de la covid-19)
	 WEBINAR 2: Fibra Òptica, innovació social i XAFOGAR – 21 de maig (Sessió entorn la implantació de la fibra òptica als territoris rurals catalans. La jornada ha comptat amb la presentació del projecte “XAFOGAR”, una iniciativa sorgida del Consell d’A...
	 WEBINAR 3  Plataformes de distribució i venda d'aliments durant la covid-19 – 4 de juny (Sessió informativa amb Arran de Terra i  Unió de Pagesos, amb l'objectiu de presentar als grups Leader algunes de les plataformes de distribució i/o de venda d’...
	 WEBINAR 4 Mesures del SOC per combatre la COVID-19 – 18 de juny (Sessió informativa entorn les mesures i les accions que té previstes el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per combatre l’impacte que ha tingut i tindrà la COVID-19 a Catalunya, i en...
	Tercer premi: STAT-ON. El projecte de Sense4Care és una solució que permet la monitorització de forma remota d’un malalt de Parkinson en àrees rurals. L’STAT-ON és un dispositiu mèdic certificat que ha obtingut reconeixement científic rellevant.
	Premi extraordinari: Volta. La solució que proposa l’empresa Maccion és una plataforma de logística circular compartida per a una economia de proximitat, al servei tant dels consumidors que busquen proximitat en les seves compres com dels petits produ...

